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ESTADODABAHIA
PREFEITURAMUNICIPALDEOLINDINA
GABINETEDOPREFEITO

DECRETOEMERGENCIALNº68DE07DEMAIODE2020


Dispõe sobre novas medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID19 no âmbito do

municípiodeOlindina.


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”;

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)”;
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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);
Considerando,porfim,queasituaçãodemandaoempregourgentedemedidasdeprevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminaçãodadoençanoMunicípiodeOlindina;
ConsiderandoosnúmerosatualizadospeloMinistériodaSaúde,atravésdosquaisseregistram
125.218casospositivosdeCOVID19e8.536mortes¹
ConsiderandooDecretoFederalnº10.342,de7demaiode2020,oqualalteraoDecretonº
10.282,de20demarçode2020,queregulamentaaLeinº13.979,de6defevereirode2020,
passandoaatualizaroroldosserviçospúblicoseatividadesessenciais;
Considerando o Boletim Epidemiológico nº 14 de 26 de abril de 2020² da Secretaria de
VigilânciaemSaúdedoMinistériodaSaúde,oqualtrouxedadosrecentesquantoaoestudo
do quadro epidemiológico e quanto às estratégias de enfrentamento para as unidades
federativasdopaís;
Considerando o Ofício NRS Nordeste nº 146/2020 oriundo do Núcleo Regional de Saúde
Nordeste,tendoporsubscritoroDr.RogérioRibeiroRamos–CoordenadordoNúcleoRegional
de Saúde Nordeste, o qual recomendou ao Gestor de Olindina, de forma enfática, a
manutençãodaadoçãodasregrasdedistanciamentosocial,especialmentenãopermitindoo
comércionãoessencial,porexemplo,vistoasrecomendaçõesdaOMS(OrganizaçãoMundial
deSaúde)edoGovernodoEstadodaBahia
ConsiderandoarecomendaçãodoMinistérioPúblicodaComarcadeOlindina
ConsiderandooDecretoEstadualnº19.626de09deabrilde2020,oqualdeclaraestadode
calamidadepúblicaemtodooterritóriobaiano,afetadopordoençainfecciosaviralcobrade
1.5.1.1.0,conformeainstruçãonormativadoministériodaintegraçãonacionalnº02,de20de
dezembrode2016,parafinsdeprevençãoeenfrentamentoaonovocoronavírus,causadorda
covid19.
Considerando a Lei Estadual nº 14.261 de 29 de abril de 2020, a qual dispõe sobre o uso
obrigatório de máscaras pelas pessoas em circulação externa, bem como no trânsito, nos
municípiosemqueestãoemvigorosDecretosLegislativosdeReconhecimentodeEstadode
Calamidade PúblicaaprovadospelaAssembleiaLegislativadoEstadodaBahiaequetenham
confirmado caso de COVID19, como medida de enfrentamento à propagação e infecção do
Coronavírus,causadordaCOVID19,naformaqueindica.
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DadosoficiaiscoletadosnositeinstitucionaldoMinistériodaSaúdehttps://www.saude.gov.br/
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/27/202004271805hBEE14BoletimdoCOE.pdf


DECRETA:

Art.1ºFicamprorrogadososefeitosdoDecretoEmergencialnº58de14deabrilde2020no
sentido de que todo serviço não essencial deve permanecer totalmente fechado para
atendimentoaopúblicoaté17(dezessete)demaiode2020,inclusive;

Art.2ºSãoconsideradosserviçosessenciais,maisespecificamente,emconformidadecomo
decreto federal nº  10.282 de 20 de março de 2020, aqueles indispensáveis ao atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade, assim  considerados aqueles que, se não
atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais
como:
IAssistênciaàsaúde,incluídososserviçosmédicosehospitalares;
II–Assistênciasocialeatendimentoàpopulaçãoemestadodevulnerabilidade;
III–Atividadesdesegurançapúblicaeprivada,incluídasavigilância,aguardaeacustódiade
presos;
IV–Atividadesdedefesacivil;
V–Transporteintermunicipaleotransporteregulamentadodepassageirosportaxiemoto
táxi;
VI–Telecomunicaçõeseinternet;
VII–Captação,tratamentoedistribuiçãodeágua;
VIII–Captaçãoetratamentodeesgotoelixo;
IX–Distribuiçãodeenergiaelétricaegás;
X–Iluminaçãopública;
XI – produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por
meiodocomércioeletrônico,deprodutosdesaúde,higiene,alimentosebebidas;
XII–ServiçosFunerários;
XIII–Vigilânciaecertificaçãosanitária;
XIV–Inspeçãodealimentos,produtosederivadosdeorigemanimalevegetal;
XV–Compensaçãobancária,caixasbancárioseletrônicoseoutrosserviçosnãopresenciaisde
instituiçõesfinanceiras;
XVI–Serviçospostais;
XVII–Transporteeentregadecargasemgeral;
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XVIII–Distribuiçãoecomercializaçãodecombustíveisederivados;
XIX–Cuidadoscomanimaisemcativeiro;
XX–AtividadedeAssessoramentoemrespostaàsdemandasquecontinuememandamentoe
àsurgentes;
XXI–Funcionamentodoserviçopúblico;
XXIIatividadesdeconstruçãocivil,obedecidasasdeterminaçõesdoMinistériodaSaúde;


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
COVID19(novocoronavírus),as“atividadesreligiosasdequalquernatureza,obedecidasas
determinaçõesdoMinistériodaSaúde”;

Parágrafo único – As atividades religiosas devem ser realizadas em bloco de até
40(quarenta)pessoas, a fim de evitar aglomeração e atendendo às recomendações de
prevenção,sobretudoquantoaodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreaspessoas,
comaobrigatoriedadedeusodemáscaraseadisponibilizaçãodeálcoolemgel,papeltoalhae
lavaboparaasseiodosusuários;


Art.4ºDadaaatualcircunstânciadocenárioepidemiológicoquejustificaestamedidamais
severa, com possibilidade de revisão a qualquer tempo, continua suspensa a realização de
todo e qualquer evento coletivo e de reuniõesde toda e qualquer natureza, eventos
realizadosporórgãosouentidadesdaAdministraçãoPúblicadireta,indireta,privados,comou
sem fins lucrativos, que impliquem em aglomerações de pessoas, a exemplo de festas,
aniversários, comemorações, reuniões, atividades esportivas, atividades da terceira idade e
outrossimilaresaté17(dezessete)demaiode2020,inclusive.

§1ºContinuasuspenso,até17(dezessete)demaiode2020,inclusive,ofuncionamentode
academias, clubes sociais, clínicas de saúde bucal/odontológica, clínicas de tratamentos
estéticos,salõesdebeleza/barbearia,afimdeevitaraglomeraçãodepessoasparaatenderàs
recomendaçõesdeprevenção.

Art.5ºContinuaráfuncionandoemrestriçãodeatendimentoaopúblicopormeiodeblocos
deaté20(vinte)pessoaserespeitandoodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreas
pessoas,osestabelecimentosqueprestamserviçosessenciaiscomomateriaisdeconstrução,
oficinasmecânicas,lojasdepeçasveiculares,farmácias,supermercados,petshops(limpeza,
remédios e alimentação de animais),lojas agropecuárias (limpeza ,remédios e alimentação
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deanimais),postosdecombustíveis,oficinasmecânicas,borracharias,distribuidorasdeágua
egás,funerárias,serviçosdetelecomunicaçãoeinternet,segurançaprivada,coletadelixo,
iluminaçãopública,atendimentodeurgênciaeemergênciadesaúde;

Parágrafo único – Continua suspenso, até 17 (dezessete) de maio de 2020, inclusive, o
atendimento ao público em bares, lanchonetes, barracas de alimentação, restaurantes,
pizzarias e estabelecimentos similares, boutiques de confecções e calçados, bem como no
comérciodeserviçosnãoessenciais,devendofuncionarapenasnoserviço“delivery”,ouseja,
tipo diskentrega, em todo território municipal, sendo expressamente vedado o comércio
presencial através da retirada de produtos diretamente dos balcões de venda por parte dos
consumidores;

Art. 6º Ficam mantidas as disposições do Artigo 4º do Decreto Emergencial nº 47 de 23 de
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
internaeexternaeatendendoàsrecomendaçõesdeprevenção;
§1º  Todos os estabelecimentos comerciais que funcionem como “Correspondentes
Bancários”, mas que não tenham o alvará competente, deverão permanecer fechados, sob
penadecassaçãodoalvarádoestabelecimentoprincipal.

Art.7ºFicamsuspensasasfeiraslivresdosdias09/05/2020e16/05/2020;

Art.8ºFicaalteradaadisposiçãodoArtigo17ºdoDecretoEmergencialnº47de23demarço
de2020quantoaofuncionamentonotalhomunicipal(açouguemunicipal)paraquepassea
funcionardesegundaàsábado,atéordemulterior,comatendimentoaopúblicopormeiode
distribuiçãodesenhas,devendoserorganizadopararecebersomenteblocosdeaté20(vinte)
pessoas,erespeitandoodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreaspessoas,coma
obrigatoriedade de uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel, papel toalha e
lavabo para asseio dos usuários, sempre de maneira a evitar aglomerações para atender às
recomendaçõesdeprevenção;

Art.9ºOArtigo18ºdoDecretoEmergencialnº47de23demarçode2020passaráavigorar
comaseguinteredação:
(...)
Art. 18º As atividades na cobertura municipal relativas ao abastecimento (comércio) de
alimentos ocorrerão de segunda à sábado, até ordem ulterior , suspensa a comercialização
presencialdeitensnãoessenciais,comatendimentoaopúblicopormeiodedistribuiçãode
senhas, devendo ser organizado para receber somente blocos de até 20(vinte) pessoas, e
respeitando o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas,  com a
obrigatoriedade de uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel, papel toalha e
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lavabo para asseio dos usuários, sempre de maneira a evitar aglomerações para atender às
recomendaçõesdeprevenção;

Art.10ºContinuasuspenso,até17(dezessete)demaiode2020,inclusive,oatendimentoao
público no Ponto Cidadão (SAC), ressalvado o serviço interno, o qual seguirá as diretrizes da
CoordenaçãoEstadual;

Art.11ºContinuaproibidoocomérciodeambulantes,até17(dezessete)demaiode2020,
inclusive,emtodooterritóriomunicipal;

Art. 12ºEm caso de aglomeração, o estabelecimento essencial deverá promover imediata
dispersão dos clientes, com a distribuição de senhas, evitando a formação de filas, inclusive
ficando o dono do estabelecimento responsável pela organização dos clientes em espera no
ladoexterno,observadoodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreaspessoas;

Art. 13ºTodos os estabelecimentos essenciais somente poderão funcionar de segunda à
sábado,nohoráriodas08h00minàs18h00min,comexceçãodospostosdegasolina,osquais
podem funcionar sem restrição de horário e de dias de funcionamento, e, ainda, com
exceção das padarias, as quais funcionarão somente das 06h00min às 18h00min, mas estas
somentepoderãofuncionardesegundaàsábado.
§1º  Os estabelecimentos essenciais devem fornecer máscaras, álcool 70% e pia com água
corrente,sabãoetoalhasdescartáveisaosseusfuncionários,alémdepermitiroacessode,no
máximo,03(três)clientesporcaixa/balcãoemfuncionamento;
§2º  Oficinas, borracharias e lojas deauto peças devem restringir a presença de clientes no
interior de seus estabelecimentos, com ocupação máxima de 01 (uma) pessoa a cada 1,5m
(ummetroemeio)dedistância,permitindo,ainda,oacessode,nomáximo,03(três)clientes
porcaixa/balcãoemfuncionamento
§3ºSupermercados,farmáciasepostosdegasolinadevemrespeitarrigorosamenteasregras
sanitárias de utilização de máscaras para todos os funcionários, além de serem obrigados à
disponibilização de álcool 70% para equipe de trabalho, inclusive devendo obrigar o uso de
equipamentodeproteçãoaosseusfornecedores,alémdeobservarodistanciamentode1,5m
(um metro e meio) entre as pessoas , permitindo, ainda, o acesso de, no máximo, 03 (três)
clientesporcaixa/balcãoemfuncionamento;
§4ºTodososestabelecimentosessenciaisdoMunicípio,semexceção,deverãoexibiravisos
para que os clientes, ao tossir ou espirrar, cubram a boca com antebraço, lenços ou toalhas
descartáveis;
§5º  Todos os estabelecimentos essenciais do Município ,sem exceção, devem recomendar
aosclientesparaoptarempreferencialmentepelopagamentopormeiodecartãomagnéticoe
pela entrega em domicílio (delivery) quando o objeto a ser transportado permitir, devendo
garantiraosseusentregadorestodososmateriaisdehigienenecessárioseequipamentosde
proteçãoindividual;
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§6ºTodososestabelecimentosessenciaisdoMunicípiodevemdisponibilizaraosoperadores
dos caixas, em local visível aos clientes, álcool 70% e toalhas descartáveis para higienização
constantedasmãos,balcõesemáquinasdecartõesdecrédito;
§7ºNaspadarias,nãoserápermitida,emhipótesealguma,adisponibilizaçãodemesaspara
queosclientespossamsesentar;


Art.14ºOsestabelecimentosessenciais,alémdecumprirasdeterminaçõeslegaisdefornecer
as máscaras aos seus funcionários e colaboradores, deverão, também, somente atender ao
clientequeestejadevidamenteprotegidocomousodemáscara,conformeoartigo2ºdaLei
Estadualnº14261de29deabrilde2020;

Art. 15º Por força do artigo 1º da Lei Estadual nº 14261 de 29 de abril de 2020, ficam
obrigadas a utilizar máscaras de proteção todas as pessoas em circulação nas vias públicas,
considerando a vigênciado Decreto Legislativo de Reconhecimento de Estado de Calamidade
PúblicaparaoMunicípiodeOlindinaaprovadopelaAssembleiaLegislativadoEstadodaBahia;


ParágrafoúnicoAobrigatoriedadedousodemáscaraabrangetambémodeslocamentoem
veículo,nãoseaplicando,nestecaso,quandoocondutorforoúnicoocupantedomesmo.


Art. 16º A população olindinense, em recente ou atual retorno de viagens para fora do
Município, em especial para aquelas localidades com transmissão sustentada do vírus, deve
observarocumprimentodasseguintesmedidas:

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. 17º Todos os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, deverão informar
imediatamente ao Sistema de Vigilância Epidemiológica Municipal quaisquer casos com
sintomasdeCOVID19.
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Art.18ºFicamsuspensasasfériaselicençasdosservidoresdaáreadeSaúdedoMunicípiode
Olindina,bemcomodaquelesqueprestamsuporteàSaúde,ressalvadososcasosespecíficos;

Art. 19º O atendimento diário presencial na Regulação do Município e Secretaria de Saúde
deveráserrealizadoemblocosdeaté10(dez)pessoasdecadavez,masdemaneiraaevitar
aglomeraçõesparaatenderàsrecomendaçõesdeprevenção;

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.20ºServidoresPúblicosMunicipaiscomidadesuperiora60anos,gestantescomprovadas
etodososdemaisquetenhamrecomendaçãomédicaatestadacomopertencentesaogrupo
de risco, continuam dispensados do serviço até 17 (dezessete) de maio de 2020 inclusive,
podendohaverprorrogaçãodestadeterminação,eoatendimentoaosfornecedoresedemais
contratantesdoMunicípioserásubstituídoporatendimentoeletrônico,pormeiodeemailse
telefonemas,salvooscasosexcepcionalmentenecessáriosparaatenderàdemandainadiável
dosserviçosessenciaisnesteperíododeenfrentamentodapandemia;

§1ºContinuasuspensooatendimentoaopúbliconoPrédioSededaPrefeituraMunicipalaté
17(dezessete)demaiode2020,inclusive,eofuncionamentointernonoPrédioSededarseá
por meio de rodízio de servidores, a critério do superior hierárquico imediato, sem prejuízo
dos prazos e do andamento dos serviços essenciais, vigorando o sistema de sobreaviso para
que os servidores compareçam aos postos de trabalho se convocados a fim de atender à
necessidadeurgente;

Art. 21º Continua suspenso até 17 (dezessete) de maio de 2020, inclusive, o atendimento
ambulatorialnaFundaçãoHospitalarRuyBacelar;

Art.22ºContinuasuspensoaté17(dezessete)demaiode2020,inclusive,atendimentoao
públicoporpartedosservidoresmunicipaisfisioterapeutas;

Art. 23º Até 17 (dezessete) de maio de 2020, inclusive, o atendimento laboratorial do
Municípioserestringirásomenteaoscasosgraveseàspacientesgestantes;
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Art. 24º Até 17 (dezessete) de maio de 2020, inclusive, as Unidades de Saúde da Família
somenteatenderãocasoscomsintomatologiadegripe;

Art.25ºAsclínicasparticularesdeSaúdeelaboratóriosparticularesdeverãoseorganizarpara
recebersomenteblocosdeaté10(dez)pessoasdecadavez,massempredemaneiraaevitar
aglomeraçõeseatendendoàsdemaisrecomendaçõesdeatendimentodaSecretariaMunicipal
deSaúde;


Art.26ºFicamsuspensososgruposdeatividadesdasoficinaseterapiasdoCAPS,bemcomo
suspensasasconsultasdepsiquiatria,salvoasemergênciasdestanatureza,asquaisdeverão
serencaminhadasparaaFundaçãoHospitalarRuyBacelar;

Art.27ºPermanecemsuspensasasaulasnarededeensinopúblicoeprivadoaté17/05/2020,
inclusive;

Art. 28º As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitarse ao cumprimento das medidas
previstas neste Decreto e a sua inobservância acarretará a adoção de medidas penais e
cautelaresadministrativas cabíveis, como a aplicação de advertência, multa e suspensão do
alvarádefuncionamentoparaestabelecimentoscomerciaiscomasuainterdiçãocautelarpor
até90(noventa)dias,incluindooempregodeforçapolicialparaagarantiadaLeiedaOrdem,
semdispensaraconduçãocoercitiva,sefornecessário.

Art.29ºOPoderExecutivoeditaráatoscomplementaresaesteDecreto,disciplinandonovas
eventuaismedidasaseremadotadasduranteavigênciadedisseminaçãodoCoronavírus.

Art.30º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, em substituto às medidas
emergenciaisestabelecidasanteriormentenoDecretoMunicipalnº.67/2020eemreforçoaos
comandos do Decreto Municipal nº 65/2020, vigorando enquanto perdurarem os efeitos
causadospeloCoronavírus.
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