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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
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DECRETO Nº 021/2020, DE 01 DE MAIO DE 2020.
Determina a concessão compulsória de
férias coletivas aos servidores com maior
risco de contágio pela doença infecciosa
viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19) e aos servidores
cujas funções encontram-se paralisadas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA, no uso
das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto
na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e a Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março
de 2020,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO o reconhecimento da transmissão comunitária do coronavírus
(COVID-19) em todo território nacional e o reconhecimento de estado de Calamidade
Pública através do Decreto Legislativo nº 15/2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 19.259 de 16 de março de 2020 que dispõe
sobre a decretação de situação de emergência na Rede Pública do Estado da Bahia, em
razão da disseminação do vírus COVID-19 (novo coronavírus);
CONSIDERANDO a rápida taxa de avanço do contágio, tanto internacional como
nacionalmente, levando a OMS a classificar a doença como pandemia em 11 de março de
2020;
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CONSIDERANDO que diversas funções estão em exercício precário com a suspensão
de diversas atividades do serviço público, sendo imperiosa a otimização dos recursos
públicos e pessoal para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública;
DECRETA:
Art. 1º-Fica determinada, em caráter de exceção em decorrência da pandemia causada pelo
Coronavírus (COVID-19), a concessão compulsória de férias coletivas aos servidores em
categorias de risco e cujas funções não sejam consideradas essenciais no momento de crise.
§ 1º Os servidores em categorias de risco e os que exercem funções não essenciais terão
concessão compulsória de férias coletivas.
§ 2º Consideram-se categorias de risco todos os servidores com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos e/ou acometidos de patologia pré-existente.
§ 3º Compete aos titulares de cada Secretaria Municipal providenciar o levantamento dos
servidores alcançados por este Decreto.
§ 4º A concessão de férias compulsória, não se aplicam aos servidores que, embora
ocupantes dos cargos acima relacionados, encontram-se desempenhando normalmente
suas atividades diárias.
§ 5º A concessão de férias coletivas aplica-se aos servidores que estão à disposição ou
serviço de outros órgãos conveniados, desde que solicitado pelos respectivos gestores
destes órgãos.
§6º. Os Servidores em gozo de férias coletivas terão os dias deduzidos do respectivo
período aquisitivo de férias.
§7º. Compete aos titulares de cada Secretaria Municipal providenciar o levantamento dos
servidores alcançados por este Decreto.
§8º. As férias poderão ser antecipadas ainda que o período aquisitivo a elas relativo não
tenha transcorrido.
§9º O Departamento de Gestão de Pessoal deve informar ao servidor sobre a antecipação
de suas férias com antecedência, por escrito ou por meio eletrônico.
§10. O disposto neste Decreto aplica-se inclusive aos servidores lotados na Secretaria
Municipal de Saúde que se enquadrem nas categorias de risco.
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Art. 2º - Alternativamente à concessão de férias coletivas compulsórias, mediante avaliação
dos titulares de cada Secretaria Municipal e órgão conveniados, sempre visando assegurar a
otimização sem prejuízo da continuidade do serviço público, deverá ser antecipado,
compulsoriamente, o gozo de licenças-prêmio já adquiridas para os servidores em
categorias de risco ou cujas funções não sejam consideradas essenciais no momento de
crise.
Parágrafo único – O disposto no caput será aplicado de forma prioritária à concessão de
férias, quando pelas características das funções desempenhadas, o prazo de suspensão da
atividade e de necessidade de afastamento seja superior a 30 (trinta) dias.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga, em 01 de maio de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 21/2020 DE 04 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação dos prazos do decreto
nº 19/2020, de 20 de abril de 2020 e prorrogada a

suspenção das atividades educacionais em toda
rede municipal de ensino público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, no uso das atribuições contidas na
Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDOa situação de emergência de saúde pública de importância
internacional declarada pela Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em razão da
descoberta do vírus COVID-19 (coronavírus);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 19.529 de 16 de março 2020 que dispõe
sobre a decretação de situação de emergência na Rede Pública do Estado da Bahia, em
razão da disseminação do vírus COVID-19 (novo coronavírus) e regulamenta as medidas
para enfrentamento da crise de saúde pública de importância internacional, nos termos da
Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO a rápida taxa de avanço do contágio, tanto internacional como
nacionalmente, levando a OMS a classificar a doença como pandemia em 11 de março de
2020;
CONSIDERANDO a responsabilidade sanitária desta edilidade e a necessidade de
adoção de medidas preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia em questão e
com o objetivo de proteger de forma adequada a saúde e a vida da população
Paripiranguense, conforme atos do Ministério da Saúde veiculados na Portaria n.º 188, de
03 de fevereiro de 2020; e na Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDOa nota de utilidade pública nº 27/2020 e o ofício nº 215/2020 do
Núcleo Regional de Saúde Nordeste, o qual recomenda a manutenção das regras
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dedistanciamento social, especialmente não permitindo a reabertura do comércio não
essencial;
CONSIDERANDOa necessidade de prorrogação dos prazos apresentados no decreto nº
19/2020, de 20 de abril de 2020.

DECRETA

Art. 1º - Fica prorrogada, por mais07 (sete) dias, a partir da 0 (zero) hora do dia 05
demaio de 2020, podendo ser prorrogado ao final desse período, os prazos do Decreto
Municipal nº 19/2020, de 20 de abril de 2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário apresentadas.

Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga em 02 de maio de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
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