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ESTADODABAHIA
PREFEITURAMUNICIPALDEOLINDINA
GABINETEDOPREFEITO


DECRETOEMERGENCIALNº57DE08DEABRILDE2020


Regulamenta o funcionamento dos estabelecimentos
comerciais, pousadas, clínicas e outros serviços como novas
medidas temporárias de prevenção e controle para
enfrentamento do COVID19 no âmbito do Município de

Olindina.


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
ServiçoPúblicoedaAdministração,e

Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, preconizando que “a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visemàreduçãodoriscodedoençaedeoutrosagravoseaoacessouniversaleigualitárioàs
açõeseserviçosparasuapromoção,proteçãoerecuperação”;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
HumanapelonovoCoronavírus(COVID19);

ConsiderandoaPortarianº188/GM/MS,de4defevereirode2020–que“DeclaraEmergência
emSaúdePúblicadeimportânciaNacional(ESPIN)emdecorrênciadaInfecçãoHumanapelo
novoCoronavírus(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)”;

ConsiderandoqueoeventoécomplexoedemandaesforçoconjuntodetodooSistemaÚnico
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas
proporcionaiserestritasaosriscos;
Considerandoanecessidadedeseestabelecerumplanoderespostaaesseeventoetambém
para estabelecer a estratégia de acompanhamento aos munícipes que se enquadrarem nas
definições de suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019
nCoV);
Considerandoqueasituaçãodemandaoempregourgentedemedidasdeprevenção,controle
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doençanoMunicípiodeOlindina;
Considerando,porfim,queatéopresentemomento,nãoseregistrounenhumcasopositivo
paraoCOVID19noMunicípiodeOlindina,

DECRETA:

Art.1ºDadaaatualcircunstânciadocenárioepidemiológico,compossibilidadederevisãoa
qualquer tempo, continua suspensa a realização de todo e qualquer evento coletivo e de
reuniõesde toda e qualquer natureza, eventos realizados por órgãos ou entidades da
Administração Pública direta, indireta, privados, com ou sem fins lucrativos, que impliquem
em aglomerações de pessoas, a exemplo de festas, aniversários, comemorações, reuniões,
atividadesesportivas,atividadesdaterceiraidadeeoutrossimilaresaté30(trinta)deabrilde
2020,inclusive.
§1º  Continua suspenso, até 20 (vinte) de abril, inclusive, o funcionamento de academias,
escola de artes marciais e congêneres, clubes sociais, independentemente do número de
pessoas,afimdeevitaraglomeraçãoparaatenderàsrecomendaçõesdeprevenção.

Art.2ºDe11/04/2020até20/04/2020,inclusive,serápermitidaaaberturaaopúblicodos
estabelecimentoscomerciaisedeprestaçãodeserviços,autoescolas,“lanhouses”eserviços
de informática, oficinas mecânicas, lojas de móveis e utensílios domésticos, lojas
agropecuárias,petshops,lavajatos,eletrônicas,clínicasdesaúdebucal/odontológica,clínicas
detratamentosestéticos,salõesdebeleza/barbearia,estúdiosdefotografia,lojasdecalçados,
papelarias, armarinhos, perfumarias e lojas de confecções, padarias, financeiras, bem como
todososdemaisestabelecimentosdeserviçosessenciaiselencadosnoDecretonº51de01de
Abrilde2020,inclusivesupermercados,devendoserobedecidasasseguintesregras:
I

O horário de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e
prestadoresdeserviço,excetoasexceçõeselencadasnosincisosVIeVII,serádas
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Olindina
08h00minàs12h00minparaatendimentoaopúblicoedas14h00minàs18h00min
paraexpedienteexclusivamenteinterno,semapresençadeclientes;
Emcasodeaglomeração,oestabelecimentodeverápromoverimediatadispersão
dosclientes,comadistribuiçãodesenhas,evitandoaformaçãodefilas,inclusive
ficandoodonodoestabelecimentoresponsávelpelaorganizaçãodosclientesem
esperanoladoexterno,observadoodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)
entreaspessoas;
Todososestabelecimentosdevemfornecermáscaras,álcool70%epiacomágua
corrente, sabão e toalhas descartáveis aos seus funcionários, além de permitir o
acessode,nomáximo,03(três)clientesporcaixa/balcãoemfuncionamento;
Barbearias,salõesdebelezaecongêneresdevemrestringiraesperapara01(um)
cliente por atendente, com ocupação máxima de uma pessoa a cada 1,5m (um
metroemeio)dedistância,incluindoclientesefuncionários;
Lan houses e congêneres devem restringir o acesso de uma pessoa por
equipamento, respeitado o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas;
Oficinas,borrachariaselojasdeautopeçasdevemrestringirapresençadeclientes
nointeriordeseusestabelecimentos,comocupaçãomáximade01(uma)pessoaa
cada 1,5m (um metro e meio) de distância,permitindo, ainda, o acesso de, no
máximo, 03 (três) clientes por caixa/balcão em funcionamento epodendo
funcionarsemrestriçãodehoráriosparaatendimentosdeemergência;
Supermercados,farmáciasepostosdegasolinapodemfuncionarsemrestriçãode
horários, mas respeitadas rigorosamente as regras sanitárias de utilização de
máscarasparatodososfuncionários,alémdeseremobrigadosàdisponibilização
de álcool 70% para equipe de trabalho, inclusive devendo obrigar o uso de
equipamento de proteção aos seus fornecedores, além de observar o
distanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreaspessoas,permitindo,ainda,o
acessode,nomáximo,03(três)clientesporcaixa/balcãoemfuncionamento;
TodososestabelecimentoscomerciaisdoMunicípioeprestadoresdeserviço,sem
exceção,deverãoexibiravisosparaqueosclientes,aotossirouespirrar,cubrama
bocacomantebraço,lençosoutoalhasdescartáveis;
TodososestabelecimentoscomerciaisdoMunicípioeprestadoresdeserviço,sem
exceção, devem recomendar aos clientes para optarem preferencialmente pelo
pagamentopormeiodecartãomagnéticoepelaentregaemdomicílio(delivery)
quando o objeto a ser transportado permitir, devendo garantir aos seus
entregadores todos os materiais de higiene necessários e equipamentos de
proteçãoindividual;
Todos os estabelecimentos comerciais do Municípiodevem disponibilizar aos
operadores dos caixas, em local visível aos clientes, álcool 70% e toalhas
descartáveisparahigienizaçãoconstantedasmãos,balcõesemáquinasdecartões
decrédito;
Naspadariasnãoserápermitidaadisponibilizaçãodemesasparaqueosclientes
possamsentar;


Art.3ºDeacordocomoincisoXXXIXdoparágrafo1ºdoDecretoFederalnº10.292de25de
março de 2020, estão incluídas no rol dos serviços essenciais, sendo assegurado o seu
funcionamento, mesmo durante o período de enfrentamento da pandemia causada pelo
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COVID19(novocoronavírus),as“atividadesreligiosasdequalquernatureza,obedecidasas
determinaçõesdoMinistériodaSaúde”;

Parágrafo único – As atividades religiosas devem ser realizadas em bloco de até
20(vinte)pessoas,afimdeevitaraglomeraçãoeatendendoàsrecomendaçõesdeprevenção,
sobretudo quanto ao distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre aspessoas e sem
restriçãodehoráriodefuncionamento;


Art. 4º  Continua suspenso, até 20 (vinte) de abril, inclusive, o atendimento ao público em
bares,distribuidorasdebebidas,lanchonetes,barracasdealimentação,restaurantes,pizzarias
e estabelecimentos similares, devendo funcionar apenas no serviço “delivery”, ou seja, tipo
diskentrega,emtodoterritóriomunicipal,sendovedadaadisponibilizaçãodemesasparaque
osclientespossasentar;


Art.5ºFicammantidasasdisposiçõesdoArtigo4ºdoDecretoEmergencialnº47de23de
março de 2020 para que o atendimento da rede lotérica, das Agências Bancárias e seus
correspondentes seja realizado em bloco de até 20(vinte)pessoas, e respeitando o
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, a fim de evitar aglomeração
internaeexternaparaatenderàsrecomendaçõesdeprevençãoesemrestriçãodehoráriode
funcionamento;


Art. 6º  Fica mantida a suspensão das feiras livre dos dias11/04/2020 e 18/04/2020,
conformeDecretoEmergencialnº54de07deabrilde2020;

Art.7ºFicammantidasasdisposiçõesdoArtigo2ºeparágrafoúnicodoDecretoEmergencial
nº55de07deabrilde2020quantoàsatividadesnacoberturamunicipal,atéordemulterior;

Art. 8º O funcionamento dotalho municipal(açougue municipal)continuará se dando
somenteàs quartas feiras e sábados, até ordem ulterior ,com atendimento ao público por
meio de distribuição de senhas, devendo ser organizado para receber somente blocos de
até20 (vinte) pessoas, e respeitando o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas,  sempre de maneira a evitar aglomerações para atender às recomendações de
prevenção;
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Art. 9º  Continua suspenso, até 20 (vinte) de abril, inclusive, o atendimento ao público no
PontoCidadão(SAC),ressalvadooserviçointerno,oqualseguiráasdiretrizesdaCoordenação
Estadual;

Art.10ºContinuaproibidoocomérciodeambulantes,até20(vinte)deabril,inclusive,em
todooterritóriomunicipal;
Art.11ºNotocanteaosserviçosfunerários,consideradosessenciais,seráseguidooprotocolo
brasileiro para o setor funerário homologado pelo Ministério da Saúde, enquanto durar a
calamidadepública;

Art. 12º Fica determinado que os ônibus que servem ao transporte público municipal, bem
comoosveículosdetáxiemototáxi,incluindooscapacetesdemototaxistaseseuscaronas,
devem ser higienizados diariamente com produtos saneantes nas superfícies de contato dos
passageiros.
Parágrafo único – O transporte alternativo e intermunicipal que circule no Município deve
adotarasmesmasmedidasdocaputdesdeartigo.

Art. 13º A população, em recente ou atual retorno de viagens para fora do Município, em
especial para aquelas localidades com transmissão sustentada do vírus, deve observar o
cumprimentodasseguintesmedidas:

I.Aquelaspessoasqueestejamsemsintomasrespiratóriosdevempermaneceremisolamento
domiciliarpor14(quatorze)dias.
II.Paraoscasosdesurgimentodefebre,associadaaossintomasrespiratórios,aexemplode
tosse e dificuldade de respirar, devese buscar atendimento na unidade de saúde mais
próxima.

Parágrafoúnico.NashipótesesprevistasnoincisoIIdesteartigo,amedidadeisolamentose
estendeparaoscontatosdomiciliareseserásuspensacomodescartelaboratorialdocasoou
aotérminodos14(quatorze)diasdeisolamento.

Art. 14º Todos os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, deverão informar
imediatamente ao Sistema de Vigilância Epidemiológica Municipal quaisquer casos com
sintomasdeCOVID19.

Art.15ºContinuamsuspensasportempoindeterminadoasfériaselicençasdosservidoresda
áreadeSaúdedoMunicípiodeOlindina,ressalvadososcasosespecíficos;
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Art. 16º O atendimento diário presencial na Regulação do Município e Secretaria de Saúde
deveráserrealizadoemblocodeaté20(vinte)pessoas,masdemaneiraaevitaraglomerações
paraatenderàsrecomendaçõesdeprevenção;

Parágrafoúnico–Ficasuspenso,portempoindeterminado,otransportedepessoasrealizado
diariamente pelos veículos municipais da Secretaria de Saúde, EXCETO aqueles casos que
necessitam de tratamento contínuo como HEMODIÁLISE, QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA e
PROCEDIMENTOSCIRÚRGICOSDEEMERGÊNCIA,atéoadventodenovaorientaçãodaunidade
deatendimento;
Art. 17º Continua suspenso por tempo indeterminado o atendimento ambulatorial na
FundaçãoHospitalarRuyBacelar;

Art. 18º  Continua suspenso por tempo indeterminado o atendimento ao público por parte
dosservidoresmunicipaisfisioterapeutas;

Art.19ºOatendimentolaboratorialdoMunicípioserestringirásomenteaoscasosgravese
àspacientesgestantes;

Art.20ºAsUnidadesdeSaúdedaFamíliasomenteatenderãocasoscomsintomatologiade
gripe;

Art.21ºAsclínicasparticularesdeSaúdeelaboratóriosparticularesdeverãoseorganizarpara
receber somente blocos de até 20 (vinte) pessoas, mas sempre de maneira a evitar
aglomeraçõeseatendendoàsdemaisrecomendaçõesdeatendimentodaSecretariaMunicipal
deSaúde;

Art.22ºFicamsuspensososgruposdeatividadesdasoficinaseterapiasdoCAPS,bemcomo
suspensasasconsultasdepsiquiatria,salvoasemergênciasdestanatureza,asquaisdeverão
serencaminhadasparaaFundaçãoHospitalarRuyBacelar;

Art.23ºPermanecemsuspensasasaulasnarededeensinopúblicoeprivadoaté17/04/2020;
§1ºFicasuspensooatendimentoaopúbliconoPrédioSededaPrefeituraMunicipalaté30de
abril, inclusive, e o funcionamento interno no Prédio Sede darseá por meio de rodízio de
servidores, a critério do superior hierárquico imediato, sem prejuízo dos prazos e do
andamentodosserviçosessenciais,vigorandoosistemadesobreavisoparaqueosservidores
compareçamaospostosdetrabalhoseconvocadosafimdeatenderànecessidadeurgente;
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Art. 24º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitarse ao cumprimento das medidas
previstasnesteDecretoeasuainobservânciaacarretaráaadoçãodemedidasadministrativas
cabíveis, como suspensão do alvará de funcionamento para estabelecimento comerciais, e a
adoçãodemedidasjudiciaispertinentes,incluindooempregodeforçapolicial;

Art.25ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, em substituto ao Decreto
Emergencialnº51de01deabrilde2020eemreforçoàsdisposiçõesdosDecretosMunicipais
nº54e55,ambosde07deabrilde2020,evigoraráenquantoperduraremosefeitoscausados
peloCoronavírus.

GabinetedoPrefeitoMunicipaldeOlindina/BAem08deabrilde2020.

VanderleiFulcoCaldas
PrefeitoMunicipal
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