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ESTADODABAHIA
PREFEITURAMUNICIPALDEOLINDINA
GABINETEDOPREFEITO


DECRETONº55DE07DEABRILDE2020



Altera dispositivos do Decreto Emergencial nº 47 de 23 de
marçode2020edoDecretoEmergencialnº51de01deabrilde
2020 como medida de enfrentamento da pandemia causada
peloCOVID19,edáoutrasprovidências.



O PREFEITO MUNICIPAL DE OLINDINA, Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe
confere o art. 41, VI, da Lei Orgânica Municipal e considerando a necessidade do Serviço
PúblicoedaAdministração,e


CONSIDERANDOodispostonoart.196daConstituiçãoFederalquepreconizaque“asaúdeé
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visemàreduçãodoriscodedoençaedeoutrosagravoseaoacessouniversaleigualitárioàs
açõeseserviçosparasuapromoção,proteçãoerecuperação”;

CONSIDERANDOaDeclaraçãodeEmergênciaemSaúdePúblicadeImportânciaInternacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
HumanapelonovoCoronavírus(COVID19);

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
HumanapelonovoCoronavírus(2019nCoV).”;

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrentedocoronavírus”;
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CONSIDERANDO a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020, que “Dispõe sobre a
regulamentaçãoeoperacionalizaçãododispostonaLeinº13.979,de6defevereirode2020,
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importânciainternacionaldecorrentedocoronavírus(COVID19)”;

CONSIDERANDO que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o Sistema
Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionaiserestritasaosriscos;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e
também para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos munícipes que se
enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus(2019nCoV);

CONSIDERANDO, por fim, que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção,controleecontençãoderiscos,danoseagravosàsaúdepública,afimdeevitara
disseminaçãodadoençanoMunicípiodeOlindina

DECRETA:

Art.1ºOArtigo7ºdoDecretoEmergencialnº47de23demarçode2020passaavigorarcom
aseguinteredação:


Os estabelecimentos autorizados para funcionamento, conforme legislação em vigor, ficam
obrigadosadisponibilizarálcoolemgela70%emáscarasparaseusfuncionários,bemcomo
devem higienizar carrinhos e sanitizar demais áreas de circulação em comum, devendo
promover a limpeza das mãos dos clientes com álcool em gel, observado o limite de
atendimento de até 20(vinte) pessoas por vez, a fim de evitar aglomeração, respeitado o
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas para atendimento às
recomendaçõesdeprevenção;


Art. 2º Excepcionalmente, as atividadesna cobertura municipal relativas ao abastecimento
(comércio) de alimentos para o feriado religioso da semana santa ocorrerão nos dias
08/04/2020 (quartafeira)e 09/04/2020(quintafeira), suspensa a comercialização presencial
de itens não essenciais, com atendimento ao público por meio de distribuição de senhas,
devendoserorganizadopararecebersomenteblocosdeaté20(vinte)pessoas,respeitadoo
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distanciamento de 1,5m entre as pessoas, sempre de maneira a evitar aglomerações para
atenderàsrecomendaçõesdeprevenção;

Parágrafo único  Na semana seguinte, voltam a vigorar as regras de funcionamento para a
cobertura municipal, às quartasfeiras e sextasfeiras, conforme comando do artigo 7º do
Decretonº51de01deabrilde2020.



Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, em reforço às medidas
emergenciaisdoDecretonº51de01deabrilde2020.





VanderleiFulcoCaldas
Prefeito
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