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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
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DECRETO Nº 26/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de
acompanhado de ações de prevenção e controle do
Novo Coronavírus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEDO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, conforme Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03 de
fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência
da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), por tratar-se de evento complexo que
demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde (SUS) para identificação da etiologia
dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;

CONSIDERANDO que mesmo o Município de VARZEDO não tendo, até o
momento, nenhum caso de Coronavírus confirmado, cabe à Administração Pública adotar
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no
âmbito do seu território;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de VARZEDO,
da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrentes do coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e preservar a saúde da população em geral; e,
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CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de
responsabilidade do Poder Executivo Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Comitê Municipal de acompanhado de ações de prevenção e controle do
Novo Coronavírus (COVID-19) no município VARZEDO/BAHIA.

Art. 2º O Comitê tem por finalidade elaborar as ações de prevenção e controle do Novo Coronavírus
no âmbito municipal (COVID-19).

Art. 3º O Comitê será composto pelos seguintes: um representante titular e seu respectivo suplente:
I – Representantes da Secretaria de Saúde
1) Secretária Municipal: Ariana Reis Bastos Castro;
2) Coordenador de Atenção Básica: Josué Barreto de Almeida Junior;
3) Coordenador de Vigilância em Saúde: Carla Cerqueira;
II- Representante da Secretaria de Ação Social: Ana Rita Miranda;
III - Representante da Secretaria de Educação: Gleide Almeida Souza Malaquias;
IV - Representante da Secretaria de Administração, Finanças/Planejamento: Juliana Pedreira
Dantas;
V- Representante do Gabinete do Prefeito: Ariecilio Bahia da Silva;
VI- Conselho Municipal de Saúde: José Raimundo de Jesus;

Art. 4º Presidirá a comissão o Secretário de Saúde e o seu suplente o substituirá.

Art. 5º O Comitê se reunirá ordinariamente a cada 30 dias e extraordinariamente sempre que
convocado pela sua presidência.

Art. 6º Compete ao Comitê:
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I – Propor, monitorar, avaliar, desenvolver e contribuir para a execução das ações de mobilização na
prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID - 19);
II - Colaborar para definir e estabelecer critérios e princípios para o desenvolvimento e a avaliação
das ações de mobilização na prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID - 19);
III – Apresentar propostas de parcerias entre sociedade civil e órgãos públicos referente a prevenção
e controle do Novo Coronavírus (COVID - 19);
IV – Implementar, desenvolver e monitorar práticas educativas, tendo por base ações de
comunicação para incentivar os processos de mobilização e adesão da sociedade, de maneira
consciente solidária para o enfrentamento e controle do Novo Coronavírus (COVID - 19);
V – Auxiliar nos serviços de informação e esclarecimentos à população sobre a prevenção ao Novo
Coronavírus (COVID - 19);
VI - Propor medidas de prevenção aos munícipes e aos responsáveis pelos estabelecimentos
públicos e privados de interesse à saúde;

Art. 7º Considerando-se o relevante interesse público relativo Comitê Municipal de acompanhado
de ações de prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID-19) e inerência das atribuições dos
membros às atividades do servidor, os membros da comissão não receberão nenhuma remuneração
pelas atividades desempenhadas neste Comitê.

Art.8º As resoluções e outros instrumentos deliberativos do Comitê Municipal de acompanhado de
ações de prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID-19) têm caráter normativo e devem
ser publicadas, depois de homologadas pela Secretária de Saúde, e divulgadas nos serviços de
saúde.

Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito, 18 de Março de 2020.

Ariecilio Bahia da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
VARZEDO/BA
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DECRETO Nº 27/2020 DE 18 DE MARÇO DE 2020

Dispoe sobre medidas temporárias de
prevenção
ao contágio pelo Novo
Coronavírus
(COVID-19),
no
âmbito
territorial do município de Varzedo-Bahia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARZEDO, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, conforme Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03
de fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de VarzedoBahia, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrentes do Coronavírus;

CONSIDERANDO que mesmo o Município de Varzedo não tendo, até o
momento, nenhum caso de Coronavírus confirmado, cabe à Administração Pública adotar
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no
âmbito do seu território;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 19.529 DE 16 DE MARÇO DE 2020 que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e
transmissão local e preservar a saúde da população em geral; e,
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CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção
de responsabilidade do Poder Executivo Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Novo Coronavírus (COVID-19), as quais deverão ser cumpridas integralmente por todos os
órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Varzedo/BA, além da
população em geral;

Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal deverão
adotar as medidas para prevenção e controle da transmissão do novo coronavirus
(COVID-19), nos termos do presente Decreto, no qual ficam estabelecidas medidas
temporárias e de prevenção ao contágio pelo virus, que poderão ser adotadas no âmbito
territorial de Varzedo, Estado da Bahia, na forma que indica e dá outras providências.

Art. 3º. As atividades letivas, nas unidades de ensino na rede municipal publica,
privada ficam suspensas pelo período de 30 (trinta) dias inicialmente, podendo ser reavaliada,
e serão compensados nos dias reservados para os recessos futuros;

§1º Outras medidas poderão ser adotadas em relação à rede municipal de ensino,
tendo como base os boletins diários apresentados à Secretária de Saúde, ou quaisquer
outros fatores que justifiquem a sua necessidade.

§2º Recomenda-se que a rede estadual e privada de ensino no âmbito do
município, acolham o quanto disposto no caput deste artigo.

Art. 4º Ficam suspensos, no âmbito do município Varzedo/BA, pelo prazo de 30 dias,
prorrogáveis, se necessário, todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter
cultural, religioso ou comemorativo, cuja previsão de aglomeração seja superior a 50
(cinquenta) pessoas, mesmo aqueles já autorizados;

§1º Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas a
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distância mínima de dois metros entre elas.

Art 5º Ficam suspensos por um periodo de 30 dias o funcionamento de academias,
podendo ser prorrogável.

Art. 6º. Ficam canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal de
Varzedo/Ba para cidades onde haja casos comunitários ou locais do COVID-19, exceto em
situações excepcionais que deverão ser avaliados pela comissão de acompanhamento do
COVID-19;

Art.7º. Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de
cidades aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19 somente poderá ser realizada
por meio de vídeo conferência;

Art. 8º. Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração Pública
Direta e Indireta de Varzedo, salvo para atender assunto de excepcional interesse público;

Art. 9º. Os servidores com idade superior a 60 anos, bem como as gestantes, poderão
exercer suas funções em sistema home office, desde que não desenvolvam atividades
essenciais e estratégicas.

Art. 10°. Fica proibida a concessão de férias a profissionais de saúde, profissionais da
assistência social e gabinete do prefeito, assim como a concessão de licenças para trato de
interesse particular;

Parágrafo Único. Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que
tenham sido concedidas aos profissionais municipais mencionados no caput do artigo que
estejam em curso, poderão ser revogadas, devendo o profissional ser notificado a retornar de
imediato ao seu posto;

Art. 11°. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19,
deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a
exercerem suas atividades em regime home office;
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Art. 12º Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou que
venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países em que há transmissão
comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico do Ministério da
Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou
confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:
§1º – os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19
deverão ser afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de
14 (quatorze) dias ou conforme determinação médica; e

§2º

– os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo

COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho, pelo
prazo de 14 (quatorze) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela
chefia imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação
em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública.

Art. 13. As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial aos
idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças, considerados grupos
vulneráveis, promovendo a devida orientação e procedimento para a prevenção.

Parágrafo Único. As Secretarias Municipais deverão suspender as atividades, sob
sua responsabilidade, que envolvam idosos, visando evitar o contato físico, podendo
haver a ampliação do público protegido, se necessário.

Art. 14 Todos os casos suspeitos de infecção do coronavírus deverão ser
imediatamente notificados à Secretaria Municipal de Saúde, nos telefones (75)3381-1020
ou no e-mail: viepvarzedo@gmail.com visando o acompanhamento e a manutenção de
dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com a
finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua
propagação.
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Art. 15º Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os
cuidados de prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá ser apresentado pela
Assessoria de Comunicação do Município de Varzedo/BA.

Art. 16º As empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo deverão
proporcionar aos usuários veículos devidamente higienizados e ventilados.

Art. 17°. Os servidores e empregados da área da saúde que divulgarem notícias falsas,
levando o pânico para a população serão devidamente responsabilizados e processados pelos
seus atos.

Art. 18°. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins
de promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos.

Art. 19°. Ficam orientadas as empresas privadas a cancelar toda e qualquer atividade
ou evento com aglomeração de pessoas, tais como, bailes, festas, apresentações teatrais e
shows.

Art. 20°. Fica orientada a suspensão dos cultos religiosos, ou que os mesmos somente
sejam realizados mediante a obediência de protocolos de prevenção, evitando abraços e
contatos físicos, bem como a aglomeração de pessoas em locais de pequeno espaço físico.

Art. 21º. Fica suspenso o atendimento ao publico em todas as repartições públicas
municipais, salvo em casos expecionais;

Art 22º. Todas as repartições públicas funcionarão em esquema de turnão, de 07h às
13h, exceto os setores considerados essencias.

Art 23º- O atendimento do Bolsa Família será realizado por agendamento, respeitando
o maximo de 10 pessoas por horário;
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Art 24º- A Secretaria Municipal de Saúde deverá acompanhar e, caso necessário,
intensificar campanhas de conscientização quanto às medidas de higiene necessárias para
conter a disseminação da Infecção Humana pelo novo Coronavirus(COVID-19).

I. Lavar as mãos com água e sabão até a metade do pulso, esfregando também as partes
internas das unhas;
II. Usar alcool gel 70% para limpar as mãos antes de encostar em áreas como olhos, nariz e
boca;
III. Tossir ou espirrar levando o rosto a parte interna do cotovelo, mantendo distância minima
de 1 metro das pessoas quando estiverem nessa condição;
IV. Evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos;
V. Manter a distancia de 1 metro de pessoas espirrando e tossindo;
VI. Limpar com alcool obejtos tocados frequentemente;
VII. Evitar multidões;
VIII. Usar máscara, caso apresente sintomas ou se for em ambientes muitos cheios ou
fechados;
IX. Evitar cumprimetar com beijo no rosto, apertando as mãos ou abraçando;
X. Utilizar lenço descartavel quando estiver com nariz escorrendo;
XI. Se informar sobre os métodos de prevenção e passar informações corretas.

Art 25º- Recomenda-se as lanchonetes, bares, restaurantes, pizzarias entre outros que
adotem as medidas de segurança deste decreto seguindo as prevenções necessárias para seu
funcionamento.

Art. 26º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência
enquanto perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional decorrente da
contaminação pelo coronavirus
Gabinete do Prefeito, 18 de Março de 2020.

ARIECILIO BAHIA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
VARZEDO/BA
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