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• Decreto Nº 023/2020, De 20 De Março De 2020. - Dispõe sobre a
complementação das medidas temporárias e emergenciais adotadas na
prevenção e controle do COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do
município de Cristópolis e dá outras providências.
• Decreto Nº 024/2020, De 20 De Março De 2020 - Dispõe sobre a criação
do comitê municipal de acompanhado de ações de prevenção e controle
do Novo Coronavírus (COVID-19).
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DECRETO Nº 023/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a complementação das medidas temporárias e
emergenciais adotadas na prevenção e controle do COVID-19
(Novo Coronavírus) no âmbito do município de Cristópolis e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CRISTÓPOLIS, ESTADO DE BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, e;
CONSIDERANDO ter sido sancionada pelo Presidente da República a Lei no 13.979, de 06
de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do COVID – 19 (Novo Coronavírus);
CONSIDERANDO as recentes determinações das autoridades do Estado da Bahia, referente
às medidas preventivas de combate ao COVID – 19, bem como o Decreto Municipal nº
022/2020 de 18 de março de 2020, que dispõe também de medidas preventivas no âmbito
deste Município,
DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto disciplina, de forma complementar ao Decreto Municipal nº 022/2020
de 18 de março de 2020, medidas excepcionais e temporárias de prevenção ao contágio pelo
Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de CRISTÓPOLIS/BA.
Art. 2º. Ficam temporariamente suspensos os Alvarás de Licença e Funcionamento dos
estabelecimentos, a partir das 23h59min do dia 23 de Março de 2020, com as seguintes
atividades:
I – Academias, clubes, hotéis, pousadas e afins, incluindo serviço de alojamento
(hospedagem compartilhada), salão de beleza, clínica odontológica e saúde bucal,
ressalvados aqueles serviços de atendimento de urgência e emergências.
§1º - O artigo acima não se aplica à prestação de serviços de farmácias, supermercados,
padarias, restaurantes e comércios de abastecimento de alimentos e postos de combustíveis,
os quais devem se organizar de forma a evitar o aglomerado considerável de pessoas.
§ 2º - Os restaurantes, bares e lanchonetes só poderão funcionar com o sistema de delivery
ou retirada, adotando, em qualquer caso, medidas suficientes de higienização no
desempenho das atividades;
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§ 3º - Fica autoorizado aos hotéis, pouusadas e sim
milares receeberem pediidos de reseervas para
hóspedes que veenham a reaalizar o abasstecimento de alimentoos, farmáciaa e de comb
bustível no
muniicípio.
Art. 3º. Os fornnecedores e comercianttes estabeleeçam limitees quantitatiivos para a aquisição
de beens essenciais à saúdee, à higiene e à alimen
ntação, semppre que neccessário parra evitar o
esvazziamento doo estoque dee tais produutos.
Art. 4º. Fica prooibida a reaalização de eventos
e
e de
d reuniões de qualquerr natureza, de caráter
públiico ou privvado, incluíddas excursõões, cursos presenciaiss, feiras livrres, festas públicas
p
e
particulares, a reealização dee cultos de qualquer
q
creedo ou religgião e outras eventos siimilares.
Parággrafo Únicoo - Os evenntos, sejam eles público
os ou particculares, devverão ser fisscalizados
pela Vigilânciaa Sanitária, a esta pooderá utilizzar de podder de políícia para determinar
d
cancelamento caaso haja desscumprimennto do quanto determinnado.
Art. 5º. Fica Proibido
P
a exploração comercial de qualquuer produtoo por ambu
ulantes ou
autônnomos às margens
m
da BR
B 242 no perímetro
p
do Municípioo de Cristóppolis.
Art. 6º - O não
n
cumpriimento dass medidas estabeleciddas no preesente Deccreto será
caraccterizado coomo infraçãão à Legislaação Municcipal e sujeiitará o infraator às penaalidades e
sançõões aplicáveeis, inclusivve, no que couber,
c
cassação de liceença de funccionamento
o.
Art. 7º - Fica autorizado às demaiss Secretariaas do Município a ceeder seus veículos
v
a
Secreetaria Muniicipal de Saúúde, quandoo requisitad
do.
Art. 8º. As meddidas exceppcionais preevistas nestte Decreto poderão
p
serr revistas a qualquer
mom
mento, incluusive diariam
mente, conssoante as diiretrizes de órgãos Esttaduais e Feederais no
enfreentamento ao
a Coronavíírus - COVIID-19.
Art. 9º. Com a futura revogação do presen
nte decretoo, os alvaarás de Liicenças e
Funccionamento voltarão a ter
t sua validdade e eficáácia normal..
Art. 10º. Este Decreto entraa em vigor na
n data de sua
s publicaçção, revoganndo-se as diisposições
em contrário.
c
Gabiinete do Preefeito Municcipal de Criistópolis, Baahia, em 20 de março dde 2020.

G
GILSON
N
NASCIMEN
NTO DE SO
OUZA
P
Prefeito
Mun
nicipal
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Dispõõe sobre a criação do Com
mitê Municcipal de
acomppanhado dee ações de prevenção
p
e controle do
d Novo
Coronnavírus (CO
OVID-19).
O PREF
FEITO MU
UNICIPAL
L DE CRISTÓPOLIS
S, ESTADO
O DA BAH
HIA, no
uso de
d suas atribbuições legaais e constittucionais, co
onforme Leei Orgânica Municipal,
CONSID
DERANDO
O que o Ministério da Saúde, porr meio da P
Portaria N.º 188, de
03 dee fevereiro de 2020, declarou
d
em
mergência em
m Saúde Púública de im
mportância nacional
n
em decorrência
d
da infecçãoo humana pelo Novo Coronavírus
C
(COVID-119), por trattar-se de
evennto complexxo que demaanda esforçoo conjunto de todo o Sistema
S
Único de Saúde (SUS)
para identificação da etiologia dessass ocorrênciaas e adoçãoo de mediddas proporciionais e
restriitas aos risccos;
CONSID
DERANDO
O que em 111 de março de 2020, a Organizaçãão Mundial da Saúde
(OM
MS) declarouu que a COV
VID-19 foi classificadaa como umaa pandemia;
CONSID
DERANDO
O que messmo o Mun
nicípio de Cristópoliss não tend
do, até o
mom
mento, nenh
hum caso de Coronaavírus conffirmado, caabe à Adm
ministração Pública
adotaar medidaas temporáárias de prevenção
p
ao contág
gio pelo N
Novo Coro
onavírus
(COV
VID-19), no
n âmbito do
d seu territtório;
CONSIIDERAND
DO a neceessidade de
d regulam
mentação, no Municcípio de
Cristtópolis, daa Lei Fedeeral nº 13
3.979/2020, que disp
põe sobre as medid
das para
enfreentamento da emergên
ncia de saú
úde pública decorrentees do coronavírus;
CONSID
DERANDO
O a necesssidade dee conter a propagação de infe
fecção e
transsmissão loccal e preserv
var a saúdee da populaação em gerral; e,
CONSID
DERANDO
O a neceessidade de
d padronizar os p
procedimen
ntos de
prevenção de reesponsabiliidade do Po
oder Executivo Municcipal,
DEC
CRETA:
Art. 1º - Fica innstituído o Comitê
C
Munnicipal de acompanham
a
mento de açções de prev
venção e
D-19) no Município
M
Crristópolis.
contrrole do Novvo Coronavíírus (COVID
Art. 2º - O Com
mitê tem porr finalidadee elaborar as
a ações de prevenção e controle do
d Novo
OVID-19).
Coroonavírus no âmbito munnicipal (CO
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Art. 3º - O Com
mitê será com
mposto por um represeentante titulaar e seu resppectivo suplente:
R
tes da Secreetaria de Saúúde
I – Representant
1) Secretáriio municipaal;
2 Coordennador de Ateenção Básicca;
2)
3 Coordennador de Viggilância em Saúde;
3)
II- Representan
R
nte da Secreetaria de Asssistência Social
S
III - Representan
R
nte da Secreetaria de Edducação
IV - Representannte da Secreetaria de Addministraçãão;
Represenntante da Seecretaria de Finanças/P
Planejamentto
VRepreseentante do Gabinete
G
do Prefeito;
VIVII- Conselhoo Municipal de Saúde;
VIII-- Represenntante da unnidade hosppitalar;
IXRepresenntante de serviço
s
de urgência e emergênciia, caso de exista uniidade de
pronto attendimento;;
4 - Presidiirá a comisssão o Secrettário de Saú
úde e o seu suplente
s
o ssubstituirá.
Art. 4º
Art. 5º - O Com
mitê se reunirá ordinariiamente a caada 30 diass e extraordiinariamentee sempre
que convocado
c
p sua preesidência.
pela
Art. 6º - Compete ao Comittê:
P
moonitorar, avaliar, desennvolver e contribuir
c
p
para
a execcução das ações
a
de
I – Propor,
mobiilização na prevenção
p
e controle do
d Novo Coronavírus (C
COVID - 199);
II - Colaborar
C
p
para
definir e estabeleccer critérioss e princípioos para o desenvolvim
mento e a
avaliiação das açções de mobbilização naa prevenção e controle do
d Novo Cooronavírus (COVID
(
- 19));
III – Apresentarr propostas de parceriaas entre socciedade civil e órgãos ppúblicos refferente a
VID - 19);
preveenção e conntrole do Noovo Coronavvírus (COV
IV – Implementar, desenvolver e monitorar prátticas educattivas, tendoo por base ações
a
de
comuunicação paara incentivvar os processos de mobilização e adesãoo da socied
dade, de
maneeira consciente solidáária para o enfrentam
mento e coontrole do Novo Coro
onavírus
(COV
VID - 19);
V – Auxiliar
A
noos serviços de
d informaçção e esclarrecimentos à populaçãoo sobre a prrevenção
ao Novo
N
Coronaavírus (COV
VID - 19);
VI - Propor medidas de prevennção aos munícipes e aos rresponsáveis pelos
d interesse à saúde;
estabbelecimentoos públicos e privados de
Art. 7º - Consiiderando-see o relevannte interessee público relativo
r
Coomitê Municipal de
mpanhado de
d ações dee prevençãoo e controlle do Novoo Coronavíírus (COVIID-19) e
acom
inerêência das atrribuições doos membross às atividades do servvidor, os meembros da comissão
c
não receberão
r
nenhuma rem
muneração pelas
p
atividaades desem
mpenhadas nneste Comitêê.
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Art.88º - As resoluções e outros insstrumentos deliberativvos do Com
mitê Municcipal de
acom
mpanhado de
d ações de prevenção e controlee do Novo Coronavíru
C
us (COVID--19) têm
carátter normativvo e devem
m ser publlicadas, dep
pois de hom
mologadas pela Secreetária de
Saúdde, e divulgaadas nos serrviços de saaúde.
Art. 9º - Este decreto enntrará em vigor
v
na daata da sua publicaçãoo, revogand
do-se as
dispoosições em contrário.

Gabinete do Preefeito Muniicipal de Crristópolis, Bahia,
B
em 200 de março de
d 2020.

G
GILSON
NA
ASCIMENT
TO DE SOU
UZA
Prrefeito Mun
nicipal
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