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DECRETO Nº 027/2020,
DE 17 DE MARÇO DE 2020.

“Dispõe sobre as medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do município de Ibicuí BA.”
Considerando que mesmo o Município de Ibicuí/BA não tendo, até o momento, nenhum caso de
Coronavírus confirmado, cabe à Administração Pública adotar medidas temporárias de prevenção
ao contágio pelo Coronavírus (2019-nCoV), no âmbito do seu território.
Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do Coronavírus
(2019-nCoV) como pandemia, sinalizando o risco potencial da doença infecciosa atingir a
população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificadas como de transmissão interna, requerendo, portanto, a adoção de medidas
preventivas, com vistas a minimizar os problemas decorrentes da situação;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII)
pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
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 Humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV),
Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e preservar a
saúde dos cidadãos e cidadãs em geral;
Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de responsabilidade
do Poder Executivo Municipal,
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais que lhe
conferem o inciso VI, do art. 68 Lei Orgânica do Município:

DECRETA:
Art. 1º - Ficam suspensas as atividades educacionais-aulas das redes de ensino Público Municipal e
Privado pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por maior período, caso haja mudança do
cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer tempo.
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Art. 2º - Ficam suspensas as atividades do CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, que resulte na aglomeração dos idosos e crianças, pelo prazo de 15 dias, podendo ser
prorrogado por maior período, caso haja mudança do cenário epidemiológico que justifique tal
medida, com possibilidade de revisão a qualquer tempo.
Art. 3º - Ficam suspensas pelo prazo de 30 (trinta) dias, a autorização para a realização de eventos
coletivos, que impliquem em aglomerações de pessoas para público igual ou superior a 50
(cinquenta) pessoas, realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta,
privados, com ou sem fins lucrativos, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja
mudança do cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a
qualquer tempo.
Art. 4º- Fica suspensa, pelo prazo de 60 dias, concessão de férias e/ou licença prêmio para os
profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, podendo ser prorrogado por igual
período, caso haja mudança do cenário epidemiológico que justifique tal medida, com
possibilidade de revisão a qualquer tempo.
Art. 5º - Determina aos órgãos da Administração Pública e os estabelecimentos privados o
aumento da frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos, portas, maçanetas e móveis dos
ambientes comuns, além de providenciar a disponibilização de álcool em gel nas áreas de
circulação;
Art. 6º - Determina aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal Direta
e Indireta deverão organizar campanhas de conscientização dos riscos e das medidas de
prevenção para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.
Art. 7º. Os profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, no âmbito do Município
de Ibicuí, da Rede Pública e Privada, credenciada ou conveniada, ficam notificados a cumprir as
recomendações e os protocolos do Manejo Clínico e Tratamento do Novo Coronavírus (2019nCoV), elaborado pelo Ministério da Saúde e adotados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 8º - Recomenda-se que a população do município de Ibicuí em recente e/ou atual retorno de
viagens internacionais e nacionais, em especial atenção para aquelas localidades com transmissão
sustentada do vírus, o cumprimento das seguintes medidas:
I- Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer em isolamento domiciliar
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(auto isolamento) por 07 (sete) dias;
II- Para pessoas com sintomas respiratórios leves, comunicar o respectivo Agente
Comunitário Saúde;
III- No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios intensos, a exemplo de
tosse e dificuldade de respirar, buscar atendimento nas unidades de urgência e emergência.

Paragrafo único: Nas hipóteses previstas nos incisos II e III desta recomendação, a medida de
isolamento se estende para os contatos domiciliares e será suspensa com o descarte laboratorial
do caso ou ao término dos 14 (quatorze) dias de isolamento.
Art. 9º- Determina que os laboratórios públicos ou privados o dever de informar imediatamente
ao Sistema de Vigilância Municipal quaisquer casos suspeitos e/ou positivos de COVID19.
Art. 10º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a
partir de 17 de Março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ, em 17 de Março de 2020.

MARCOS GALVÃO DE ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL

Declaro, para os devidos fins que o presente
decreto foi publicado no mural da Prefeitura
Municipal.
Ibicuí – Bahia, em 17 de Março de 2020.
____________________________________
Keylla Reis Galvão Pinto
Coordenadora do Gabinete
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