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DECRETO N° 015, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo COVID-19 (novo Coronavirus) no âmbito do
Município de São Desidério.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, Estado da Bahia, usando das
atribuições que lhe confere o art. 58, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e;

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos da Constituição Federal Brasileira,
no art 196, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 188, de
03 de fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de
importância nacional em decorrência da infecção humana pelo Novo
Coronavírus (2019-nCov), por entender se tratar de evento complexo que
demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para
identificação

da

etiologia

dessas

ocorrências

e

adoção

de

medidas

proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que a grande aglomeração de pessoas contribui para a
rápida disseminação do vírus COVID-19;
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CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou
pandemia de COVID-19 nesta quarta, 11/03/2020;
CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço
conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a
situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, embora ainda não haja nenhum caso confirmado em
nosso Município, mas há confirmação em outras cidades do Estado da Bahia,
DF, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, dentre outros faz com que seja prudente
a tomada de ações cautelares;

CONSIDERANDO que é dever do Município adotar medidas preventivas para
evitar a propagação do vírus;

DECRETA:

Art. 1o Ficam suspensas no âmbito do Município de São Desidério pelo prazo
de 16 (dezesseis) dias letivos as aulas da Rede Municipal de Ensino e das
Instituições Privadas de Ensino, inclusive as de ensino superior, contados a
partir do dia 19 de março, com retorno previsto para o dia 13. O retorno se dará
conforme evolução COVID 19.

Parágrafo Único.

O calendário da Rede Municipal de Ensino deverá ser

readequado para que o ano letivo não seja prejudicado.

Art. 2o Fica temporariamente suspensa pelo prazo de 60 (sessenta) dias a
concessão de novas férias, licença prêmio e licença para tratar de interesse
particular para os servidores públicos municipais que atuem como profissionais
de saúde e em outros setores estratégicos.
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Art. 3o Ficam automaticamente suspensos pelo prazo de 60 (sessenta) dias
todos os eventos de qualquer natureza que possuam expectativa de público
superior a 20 (vinte) pessoas e que demandem ou não autorização ou licença
do poder público municipal para a sua realização.

Art. 4o Ficam suspensos todos os programas esportivos, aulas de modalidades
esportivas, treinos, jogos nos ginásios, campos e estádio, atividades em
Academias de Ginástica públicas e particulares. O retorno se dará de acordo
com as diretrizes municipais em conformidade com a evolução do Novo
Coronavírus.
Art. 5o O museu, biblioteca e pontos turísticos estarão fechados ao público,
assim como as aulas da Escola de Música também estão suspensas. A
recomendação é válida para o setor privado

Art. 6o Os bares e restaurantes, com capacidade superior a 10 (dez) pessoas,
deverão organizar as mesas com distância mínima de um metro entre elas;

Art. 7o Fica suspenso, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no âmbito das repartições
públicas municipais o atendimento ao público, exceto quanto às atividades
consideradas essenciais

Art. 8o Ficam suspensas todas as viagens oficiais de servidores do Município
de São Desidério/BA, dentro ou fora do estado, exceto em situações
consideradas excepcionais.

Art. 9o Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração
Direta e Indireta do município de São Desidério, salvo para atender assunto de
relevante interesse público.
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Art. 10 Ficam limitadas, na medida do possível, as visitas externas, ao abrigo
dos idosos, além de adotar os protocolos de higiene dos profissionais e
ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios.

Art. 11 Os servidores portadores de doenças crônicas e que tenham idade
superior a 60 (sessenta) anos poderão exercer suas funções remotamente, por
prazo indeterminado, por possuírem maior risco de morbimortalidade se
contrair o COVID 19.

Art. 12 É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da
administração pública municipal de dados essenciais à identificação de
pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a
finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

Parágrafo Único. A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se
às pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por
autoridade sanitária.

Art. 13 A Administração Pública Municipal deverá compartilhar dados
essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção
pelo COVID19, assim como, as pessoas jurídicas de direito privado quando os
dados forem solicitados por autoridade sanitária, com a finalidade exclusiva de
evitar a propagação da doença, nos termos da Lei Federal n° 13.979, de 2020.

Art. 14 A Administração Direta e Indireta do Município de São Desidério
poderá, dentro da viabilidade técnica e operacional, e sem qualquer prejuízo
administrativo, conceder o regime de trabalho com acesso ao e-mail ou escalas
diferenciadas de trabalho e adoções de horários alternativos nas repartições
públicas, com expressa anuência do Chefe do Poder Executivo Municipal.
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§ 1o A ausência de prejuízo administrativo deverá ser justificado por escrito
pelo Secretário da Pasta a qual o servidor estiver lotado, podendo ser revogada
a concessão a qualquer tempo.
§

2o O

trabalho

remoto

ou

escalas

diferenciadas

serão

adotadas

preferencialmente aos servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos, com
doenças crônicas, problemas respiratórios, gestantes, lactantes, conforme
deliberação do Secretário da pasta de lotação do servidor, mediante
apresentação de atestado com a indicação do CID.

§ 3o Na impossibilidade técnica e operacional de conceder trabalho remoto aos
servidores relacionados nos parágrafos anteriores, os mesmos deverão ser
afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou subsídio.
§ 4o Os Secretários Municipais deverão ter cautela e razoabilidade nas
concessões de que trata este artigo, sempre em prol do interesse público,
devendo revogá-las imediatamente quando constatado o prejuízo aos
atendimentos à população;
Art. 15 As informações de cunho oficial, relacionadas à pandemia Coronavírus,
serão veiculadas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Administração
por meio da Assessoria de Comunicação Social.
Parágrafo único Recomenda-se que a sociedade em geral se abstenha de
proceder à divulgação de dados e informações não oficiais, bem como
fakenews, as quais representam um desserviço à população, gerando abalo à
ordem social e à saúde pública, sujeito inclusive à responsabilização civil e
criminal.
Art. 16 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
tempo.
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Art. 17 O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto
caracterizará infração a legislação municipal, sujeitando o infrator às
penalidades e sanções previstas no ordenamento jurídico
Art. 18 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo
seus efeitos a partir de 19 de março de 2020.
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