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DECRETOEMERGENCIALNº93DE22DEJULHODE2020


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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ConsiderandooquantodispostonoDecretoEstadualnº19.523de12demarçode2020,o
qualhomologaodecretomunicipalde"situaçãodeemergência”;
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;
ConsiderandooDecretoFederalnº10.342,de7demaiode2020,oqualalteraoDecretonº
10.282,de20demarçode2020,queregulamentaaLeinº13.979,de6defevereirode2020,
passandoaatualizaroroldosserviçospúblicoseatividadesessenciais;
ConsiderandooBoletimEpidemiológiconº22SemanaEpidemiológica28(05a11/07)da
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o qual trouxe dados recentes
quantoaoestudodoquadroepidemiológicoequantoàsestratégiasdeenfrentamentoparaas
unidadesfederativasdopaís;
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.
Considerando, finalmente, o quanto acordado em reunião havida em 03/07/2020 entre o
ExecutivoMunicipaleasliderançasdediversosseguimentosdocomérciolocal;
1.http://saude.gov.br/images/pdf/2020/July/01/BoletimepidemiologicoCOVID203.pdf


DECRETA:

Art.1º.Dadaaatualcircunstânciadocenárioepidemiológico,compossibilidadederevisão a
qualquer tempo, continua suspensa a realização de todo e qualquer evento coletivo e de
reuniões de 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,
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atividadesesportivas,atividadesdaterceiraidadeeoutrossimilaresaté08(oito)deagostode
2020,inclusive.
§1º Continua suspenso, até 08 (oito) de agosto de 2020, inclusive, o funcionamento de
academias, escola de artes marciais e congêneres, clubes sociais, independentemente do
número de pessoas, a fim de evitar aglomeração para atender às recomendações de
prevenção.

Art.2º.Até08(oito)deagostode2020,inclusive,ohoráriodefuncionamentodetodosos
estabelecimentos não essenciais e essenciais será, de segunda à sábado, das 08h00min às
15h00 min, somente com uma porta aberta para atendimento ao público, devendo estar
completamentefechadosaopúblicoaosdomingoseferiados.
I. Proibido delivery aos domingos e feriados para os supermercados, hortifrutis e demais
estabelecimentos do gênero e, ademais, nos dias de proibição de comércio presencial
(domingoseferiados),nãopodehaverapresençadeclientesnolocal,nemmesmoemespera
noladoexternoaoestabelecimentoparaaretiradadositenscomercializados;

II.Emcasodeaglomeração,oqueéterminantementeproibido,oestabelecimento,essencial
e não essencial, deverá promover imediata dispersão dos clientes, com a distribuição de
senhas,evitandoaformaçãodefilas,inclusiveficandoodonodoestabelecimentototalmente
responsável pela organização dos clientes em espera no lado externo, observado o
distanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreaspessoas;
III. Todos os estabelecimentos, essenciais ou não, sem exceção, devem fornecer máscaras,
álcool 70% e pia com água corrente, sabão e toalhas descartáveis aos seus funcionários, só
podendoatenderclientesqueestiveremusandomáscaras,eosestabelecimentosdeserviços
não essenciais só podem atender, no máximo, até 05(cinco) clientes por vez no interior do
estabelecimento;
IV. Barbearias, salões de beleza e congêneres devem restringir o atendimento para 01(um)
cliente por atendente, sendo proibido ao cliente em espera permanecer dentro do
estabelecimento;

V. Lan houses e congêneres devem restringir o acesso de uma pessoa por equipamento,
respeitadoodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreaspessoas,sendoproibidoao
clienteemesperapermanecerdentrodoestabelecimento;

VI.Oficinasmecânicas,borrachariaselojasdeautopeças(cujoserviçosejaexclusivo)devem
restringirapresençadeclientesnointeriordeseusestabelecimentos,comocupaçãomáxima
de01(uma)pessoaacada1,5m(ummetroemeio)dedistância,permitindo,ainda,oacesso
de, no máximo, 03 (três) clientes por caixa/balcão em funcionamento, respeitadas
rigorosamente as regras sanitárias de utilização de máscaras para todos os funcionários e
clientes,alémdeseremobrigadosàdisponibilizaçãodeálcool70%paraequipedetrabalho,e
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podendo funcionar sem restrição de horários e dias somente para atendimentos de
emergência;
VII. Farmácias e postos de gasolina podem funcionar sem restrição de horários, mas
respeitadas rigorosamente as regras sanitárias de utilização de máscaras para todos os
funcionárioseclientes,alémdeseremobrigadosàdisponibilizaçãodeálcool70%paraequipe
de trabalho, inclusive devendo obrigar o uso de equipamento de proteção aos seus
fornecedores, além de observar o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas, permitindo, ainda, o acesso de, no máximo, 03(três) clientes por caixa/balcão em
funcionamento;
VIII. As padarias funcionarão de 05h00min às 19h00min, de segunda à sábado, e das
05h00minàs09h00minaosdomingos,nãosendopermitida,emnenhumahipóteseoudia,a
disponibilizaçãodemesasparaqueosclientespossamsentar;

IX.TodososestabelecimentoscomerciaisdoMunicípioeprestadoresdeserviço,semexceção,
essenciais ou não, só poderão atender clientes que estiverem utilizando máscaras, sendo
obrigados,ainda,aexibiravisosparaqueosclientes,aotossirouespirrar,cubramabocacom
oantebraço,lençosoutoalhasdescartáveis;
X.TodososestabelecimentoscomerciaisdoMunicípioeprestadoresdeserviço,semexceção,
devemrecomendaraosclientesparaoptarempreferencialmentepelopagamentopormeiode
cartãomagnéticoe pela entregaem domicílio (delivery)quandooobjetoasertransportado
permitir,devendogarantiraosseusentregadorestodososmateriaisdehigienenecessáriose
equipamentosdeproteçãoindividual;
XI Todos os estabelecimentos comerciais do Município devem disponibilizar aos operadores
dos caixas, em local visível aos clientes, álcool 70% e toalhas descartáveis para higienização
constantedasmãos,balcõesemáquinasdecartõesdecrédito;

XII.Continuasuspenso,até08(oito)deagostode2020,inclusive,oatendimentoaopúblico
em bares, lanchonetes, barracas de alimentação, restaurantes, pizzarias e estabelecimentos
similares, devendo funcionar apenas no serviço “delivery”, ou seja, tipo diskentrega sem
restrição de dias, 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.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”;
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Parágrafoúnico–Asatividadesreligiosasdevemserrealizadasemblocodeaté40(quarenta)
pessoas,afimdeevitaraglomeraçãoeatendendoàsrecomendaçõesdeprevenção,sobretudo
quanto ao 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
lavaboparaasseiodosusuários;


Art.4ºContinuaráfuncionandoemrestriçãodeatendimentoaopúblicopormeiodeaté03
(três)clientesnobalcãoerespeitandoodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)entreas
pessoas,osestabelecimentoscomomateriaisdeconstrução,petshops(limpeza,remédiose
alimentaçãodeanimais),lojasagropecuárias(limpeza,remédiosealimentaçãodeanimais),
distribuidorasdeáguaegás,funerárias,serviçosdetelecomunicaçãoeinternet,segurança
privada,coletadelixo,iluminaçãopública,atendimentodeurgênciaeemergênciadesaúde;
§1º  Lojas de materiais de construção, petshops (limpeza, remédios e alimentação de
animais), lojas agropecuárias (limpeza, remédios e alimentação de animais) atenderão ao
público também aos sábados, mas somente das 08h00min às 15h00min, e devendo estar
fechadosaosdomingoseferiados,permitidodeliverysemrestriçãodedias;
§2º  As distribuidoras de água e gás (somente aqueles estabelecimentos com exclusividade
para este serviço), funerárias, serviços de telecomunicação e internet, segurança privada,
coleta de lixo, iluminação pública, abastecimento de água, atendimento de urgência e
emergênciadesaúdefuncionarãosemrestriçãodediasehoráriosdefuncionamento;
§3º  O serviço funerário deve seguir rigorosamente o protocolo elaborado pela Associação
Brasileiradeserviçosfunerários,oqualforahomologadopeloMinistériodaSaúde;


Art.5ºOatendimentodaredelotérica,dasAgênciasBancáriaseseuscorrespondentesdeve
serrealizadoemblocodeaté20(vinte)pessoas,erespeitandoodistanciamentode1,5m(um
metroemeio)entreaspessoas,afimdeevitaraglomeraçãointernaeexternaeatendendoàs
recomendaçõesdeprevenção;
§1º  Todos os estabelecimentos comerciais que funcionem como “Correspondentes
Bancários”, mas que não tenham o alvará competente, deverão permanecer fechados, sob
penadecassaçãodoalvarádoestabelecimentoprincipal.
§2ºAslotéricasecorrespondentesbancáriosautorizadossópoderãoatenderdesegundaà
sábado,das08h00minàs15h00min,eaossábados,especificamente,sópoderãoatenderaos
beneficiárioscomprovadamenteresidentesnacidadedeOlindina.

Art.6ºFicamsuspensasasfeiraslivresdosdias25/07/2020,01/08/2020e08/08/2020;

Art.7ºFicaalteradaadisposiçãodoArtigo17ºdoDecretoEmergencialnº47de23demarço
de2020quantoaofuncionamentonotalhomunicipal(açouguemunicipal)paraquepassea
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funcionardesegundaàsexta,vedadoaossábados,domingoseferiados,atéordemulterior,
comatendimentoaopúblicopormeiodedistribuiçãodesenhas,devendoserorganizadopara
recebersomenteblocosdeaté20(vinte)pessoas,erespeitandoodistanciamentode1,5m(um
metro e meio) entre as pessoas, com a obrigatoriedade de uso de máscaras e a
disponibilizaçãodeálcoolemgel,papeltoalhaelavaboparaasseiodosusuários,semprede
maneiraaevitaraglomeraçõesparaatenderàsrecomendaçõesdeprevenção;

Art.8ºOArtigo18ºdoDecretoEmergencialnº47de23demarçode2020passaráavigorar
comaseguinteredação:
(...)
Art. 18º As atividades na cobertura municipal relativas ao abastecimento (comércio) de
alimentosocorrerãodesegundaàsexta,vedadoaossábados,domingoseferiados,atéordem
ulterior,suspensaacomercializaçãopresencialdeitensnãoessenciais,comatendimentoao
público por meio de distribuição de senhas, devendo ser organizado para receber somente
blocosdeaté20(vinte)pessoas,erespeitandoodistanciamentode1,5m(ummetroemeio)
entreaspessoas,comaobrigatoriedadedeusodemáscaraseadisponibilizaçãodeálcoolem
gel,papeltoalhaelavaboparaasseiodosusuários,sempredemaneiraaevitaraglomerações
paraatenderàsrecomendaçõesdeprevenção;

Art.9ºOatendimentoaopúbliconoPontoCidadão(SAC)observaráolimitemáximodiário
paraatendimentopresencialdeaté20(vinte)pessoaserespeitadoodistanciamentode1,5m
(ummetroemeio)entreaspessoas,comaobrigatoriedadedeusodemáscarasporcontados
usuáriosparaatenderàsrecomendaçõesdeprevenção;

Art. 10º  Continua proibido o comércio de ambulantes, até 08 (oito) de agosto de 2020,
inclusive,emtodooterritóriomunicipal;

Art. 11º Em caso de aglomeração, o estabelecimento deverá promover imediata dispersão
dos clientes, com a distribuição de senhas, evitando a formação de filas, inclusive ficando o
dono do estabelecimento completamente responsável pela organização dos clientes em
espera no lado externo, observado o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas;


Art.12ºOsestabelecimentosessenciaisenãoessenciais,alémdecumprirasdeterminações
legais de fornecer as máscaras aos seus funcionários e colaboradores, deverão, também,
somente atender ao cliente que esteja devidamente protegido com o uso de máscara,
conformeoartigo2ºdaLeiEstadualnº14261de29deabrilde2020;
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Art. 13º 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,
considerandoavigênciadoDecretoLegislativodeReconhecimentodeEstadodeCalamidade
PúblicaparaoMunicípiodeOlindinaaprovadopelaAssembleiaLegislativadoEstadodaBahia;


ParágrafoúnicoAobrigatoriedadedousodemáscaraabrangetambémodeslocamentoem
veículo,nãoseaplicando,nestecaso,quandoocondutorforoúnicoocupantedomesmo.


Art. 14º 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. 15º Todos os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, deverão informar
imediatamente ao Sistema de Vigilância Epidemiológica Municipal quaisquer casos com
sintomasdeCOVID19.

Art.16ºFicamsuspensasasfériaselicençasdosservidoresdaáreadeSaúdedoMunicípiode
Olindina,bemcomodaquelesqueprestamsuporteàSaúde,ressalvadososcasosespecíficos;

Art. 17º 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
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PROCEDIMENTOSCIRÚRGICOSDEEMERGÊNCIA,atéoadventodenovaorientaçãodaunidade
deatendimento;

Art.18ºServidoresPúblicosMunicipaiscomidadesuperiora60anos,gestantescomprovadas
etodososdemaisquetenhamrecomendaçãomédicaatestadacomopertencentesaogrupo
de risco, continuam dispensados do serviço até 08 (oito) de agosto de 2020, inclusive,
podendohaverprorrogaçãodestadeterminação,eoatendimentoaosfornecedoresedemais
contratantesdoMunicípioserásubstituídoporatendimentoeletrônico,pormeiodeemailse
telefonemas,salvooscasosexcepcionalmentenecessáriosparaatenderàdemandainadiável
dosserviçosessenciaisnesteperíododeenfrentamentodapandemia;

§1ºContinuasuspensooatendimentoaopúbliconoPrédioSededaPrefeituraaté08(oito)
deagostode2020,inclusive,eofuncionamentointernonoPrédioSededarseápormeiode
rodíziodeservidores,acritériodosuperiorhierárquicoimediato,semprejuízodosprazosedo
andamentodosserviçosessenciais,vigorandoosistemadesobreavisoparaqueosservidores
compareçamaospostosdetrabalhoseconvocadosafimdeatenderànecessidadeurgente;

Art. 19º Continua suspenso até 08 (oito) de agosto de 2020, inclusive, o atendimento
ambulatorialnaFundaçãoHospitalarRuyBacelar;

Art. 20º  Continua suspenso até 08 (oito) de agosto de 2020, inclusive, o atendimento ao
públicoporpartedosservidoresmunicipaisfisioterapeutas;

Art.21ºAté08(oito)deagostode2020,inclusive,oatendimentolaboratorialdoMunicípio
serestringirásomenteaoscasosgraveseàspacientesgestantes;

Art.22ºAté08(oito)deagostode2020,inclusive,asUnidadesdeSaúdedaFamíliasomente
atenderãocasoscomsintomatologiadegripe;
Parágrafoúnico–RetornamosatendimentosambulatoriaisparaasespecialidadesOrtopedia,
Pediatria e Cardiologia no CEM (Centro de Especialidades Médicas – Posto Sede), dentro do
limite máximo diário de atendimento de 10 (dez) pacientes, devendo os últimos estar
utilizando máscaras, respeitado o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as
pessoas,emobediênciaàsrecomendaçõessanitárias;

Art.23ºAsclínicasparticularesdeSaúdeelaboratóriosparticularesdeverãoseorganizarpara
recebersomenteblocosdeaté10(dez)pessoasdecadavez,massempredemaneiraaevitar
aglomeraçõeseatendendoàsdemaisrecomendaçõesdeatendimentodaSecretariaMunicipal
deSaúde;
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Art.24ºFicamsuspensososgruposdeatividadesdasoficinaseterapiasdoCAPS,bemcomo
suspensasasconsultasdepsiquiatria,salvoasemergênciasdestanatureza,asquaisdeverão
serencaminhadasparaaFundaçãoHospitalarRuyBacelar;

Art.25ºPermanecemsuspensasasaulasnarededeensinopúblicoeprivadoaté10/08/2020,
inclusive;

Art. 26º 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
cautelares administrativas cabíveis, como a aplicação de advertência, multa e suspensão do
alvarádefuncionamentoparaestabelecimentoscomerciaiscomasuainterdiçãocautelarpor
até90(noventa)dias,incluindooempregodeforçapolicialparaagarantiadaLeiedaOrdem,
semdispensaraconduçãocoercitiva,sefornecessário.

Art.27ºOPoderExecutivoeditaráatoscomplementaresaesteDecreto,disciplinandonovas
eventuaismedidasaseremadotadasduranteavigênciadedisseminaçãodoCoronavírus.

Art.28º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, em reforço às medidas
emergenciais estabelecidas anteriormente no Decreto Municipal nº. 88/2020, vigorando
enquantoperduraremosefeitoscausadospeloCoronavírus.
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