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DECRETO 021/2020
“Decreta Situação de Emergência em Saúde
Pública no âmbito do Município de Itororó e
dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do
Município de Itororó e, dá outras
providências..

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ,no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município Itororó – LOMI, ainda, o, tendo em vista o disposto na
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 2020
e;
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 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDOa reconhecida capacidade do novo Coronavírus de se decuplicar
(multiplicar o total de caso por dez vezes) a cada 7,2 (sete virgula dois) dias, em média;
CONSIDERANDO também a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar
pacientes graves, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua
capacidade de atendimento adequado;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Municipal zelar pela garantia do
bem-estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes devendo, quando necessário
adotar medidas, ainda que restritivas, que objetivem a diminuição dos riscos à saúde;
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CONSIDERANDO também as recentes medidas adotadas pelo estado da Bahia e
demais Municípios consorciados a AMURC de suspensão temporária das aulas como forma
de diminuir a exposição a risco de contagio de nossa população;
DECRETA:
Art. 1º - Fica DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA, no âmbito do Município de Itororó, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 2020.
Parágrafo único – A Situação de Emergência não poderá perdurar por período
superior ao fixado pelo Ministério da Saúde.
Art. 2º - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência em saúde pública, decorrente do
coronavírus (COVID19) de que trata este Decreto.
Parágrafo único - A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
Art. 3º - Fica suspenso o atendimento externo nos órgãos da Prefeitura Municipal de
Itororó, inclusive prédio sede, excetuando as unidades de saúde, por 15 dias, a contar do dia
20 de março de 2020 podendo ser prorrogado por maior período, caso haja mudança do
cenário epidemiológico que justifique tal medida.
Art. 4º - Os estabelecimentos comerciais fechados e climatizados, a exemplo de
agências bancárias, deverão limitar seu atendimento a 05 (cinco) clientes por vez, devendo
ainda disponibilizar em suas mesas álcool gel para higienização das mãos.
Parágrafo único – As agências bancárias deverão divulgar a possibilidade da
utilização de canais de atendimento alternativos como aplicativos, terminais de
autoatendimento, correspondentes bancários e internet bank, como forma de se preservar a
prestação de sérvios bancários sem provocar a aglomeração de clientes nas agências.
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Art. 5º - Determinar que os servidores públicos com mais de 60 (sessenta) anos,
gestantes e lactantes, que se enquadram em grupo de risco, deverão executar suas atividades
por trabalho remoto, quando possível, pelo período de 15 (quinze) dias, a contar de 19 de
março de 2020, não podendo no referido período, ter acesso às dependências ordinárias de
labor.
Art. 6º - Outras medidas poderão ser adotadas pelo Poder Público Municipal,
seguindo orientação de prevenção ao COVID19.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA, em 19 de março
de 2020.

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Prefeito
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