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SITUAÇÃO DE
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CONTRA O COVID-19

DECRETO Nº 7315/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020
Declara situação de emergência no Município de Camaçari/Ba,
estabelece medidas complementares de prevenção e
enfrentamento à pandemia decorrente do COVID-19 e dá outras
providências
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DECRETO
DECRETO Nº 7315/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020
Declara situação de emergência no
Município de Camaçari/Ba, estabelece
medidas complementares de prevenção e
enfrentamento à pandemia decorrente do
COVID-19 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:
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, ainda, o boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, no qual se
tem o registro de 10 casos em análise e 1 caso já
confirmado de infecção pelo COVID-19 no Município de
Camaçari/Ba,
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III – tratamento e abastecimento de água;
IV – geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica;
V – coleta e tratamento de lixo e esgoto;
VI – serviços de segurança privada;
VII – imprensa;
VIII – serviços de telecomunicação;
IX – processamento de dados ligados a serviços
essenciais;
X – serviços de manutenção de elevadores e outros
equipamentos essenciais;
XI – clínicas veterinárias em regime de emergência e para
vendas de raçoes e medicamentos;
XII – serviços funerários;
XIII – serviços de higienização e lavanderias;
XIV – serviços bancários, inclusive nas agências
instaladas em Shopping Centers, na forma disciplinada
no artigo 8º deste decreto;
XV – serviços de comercialização de gêneros
alimentícios quando prestados por meio da entrega de
comida em casa - delivery;
XVI – postos de combustíveis e lojas de conveniências,
devendo ficar ventiladas.
§ 2º Os Centros Comerciais do Município deverão
respeitar a regra prevista no caput, ressalvando-se o
funcionamento dos boxes que se destinam à
comercialização de gêneros alimentícios.
§ 3º Ficam interditadas todas as praias do litoral
camaçariense, incluindo as barracas de praia e demais
atividades comerciais nelas exercidas, bem assim as
águas internas do Município, tais como lagoas e rios.
§ 4º O descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto será caracterizado como infraçao
̃ à legislaçao
̃
municipal e sujeitará o infrator as̀ penalidades e sançoe
̃ s
aplicáveis, inclusive a cassação de licença de
funcionamento.

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada a situação de emergência no
Município de Camaçari/Ba, enquanto perdurar a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII), pela Organização
Mundial da Saúde, publicada em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Fica suspenso, a partir de 23 de março de 2020,
pelo prazo de 15 (quinze) dias, o funcionamento do
Comercio Local, inclusive nos Shopping Centers,
Restaurantes, Bares, Centros Comerciais e demais
estabelecimentos correlatos;
§ 1º Ficam excluídos da suspensão de atividades
determinada no caput os estabelecimentos que tiverem
por atividade a prestação de serviços e comercialização
de produtos essências, conforme abaixo listado:
I – produção, distribuição e comercialização de
medicamentos, produtos de higiene e alimentos;
II – assistência médica e hospitalar;
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Art. 3º – A Secretaria Municipal de Governo, por meio de
sua Diretoria de Comunicação, com o apoio técnico da
Secretaria Municipal de Saúde, deverá realizar, em
caráter emergencial, campanhas publicitárias com o
objetivo de disseminar as orientações e precauções
adequadas ao enfrentamento do COVID-19.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde, objetivando criar
os mecanismos necessários para o isolamento domiciliar
da população, deverá adotar as seguintes medidas:
I - providenciar a dispensaçao
̃ de medicamentos de uso
contin
́ uo, em quantidade suficiente para o respectivo uso
por 60 (sessenta) dias;
II – estender a validade das prescrições para uso de
medicamentos, que passará a ser de até 08 (oito) meses;
III – permitir que qualquer pessoa, desde que portando o
documento de identidade do beneficiá r io do
medicamento, o cartao
̃ SUS e a respectiva prescriçao
̃
med
́ ica, possa fazer a retirada do medicamento, de forma
a dispensar o comparecimento pessoal do beneficiaŕ io;
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IV – adotará as medidas necessárias à antecipação da
campanha de vacinaç a ̃ o para os demais ví r us
respiratoŕ ios (Influenza H1N1, H3N2 e Influenza B),
especialmente para pessoas a partir dos 60 (sessenta)
anos e profissionais de saud
́ e;
Art. 5º Fica mantida a interrupção das atividades
presenciais dos órgãos públicos municipais, no âmbito da
Administração Direta e Indireta do atendimento, nos
termos do art. 1º do Decreto 7314/2020.
Parágrafo Único – Ficam ressalvados da regra disposta
no art. 2º do Decreto nº 7314/2020, a qual estabelece a
suspensão dos prazos administrativos do Município, os
prazos intrínsecos aos processos licitatórios, cabendo à
Diretoria de Compras (DICOMP) adotar e publicizar os
meios necessários ao acesso às informações pelos
licitantes, com o retorno da contagem dos prazos a se
iniciar no dia 23 de março de 2020.
Art. 6º Ficam estabelecidas as seguintes medidas
necessárias ao enfrentamento da situaç a ̃ o de
emergência declarada neste Decreto:
I - fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição
de bens e serviços destinados ao enfrentamento da
emergência, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e no art. 4º da Lei no 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.
II – fica autorizada a requisição de bens e serviços de
pessoas naturais e jurid
́ icas, hipot́ ese em que será
garantido o pagamento posterior de indenizaçao
̃ justa;
III – fica autorizada a realização de credenciamento para
aquisiç a ̃ o de bens e serviç o s destinados ao
enfrentamento da emergê n cia, de mú l tiplos
fornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada a
preferência para aqueles que ofertarem preços mais
vantajosos, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666/93.
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Art. 7º A Secretaria Municipal de Serviços Públicos
deverá adotar as medidas necessárias, inclusive por
meio do redirecionamento de seu pessoal, para a
realização do serviço de desinfecção, com hipoclorito de
sódio, dos logradouros públicos de grande circulação e
próximos às unidades de saúde, em ação coordenada
conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 8º As agências bancárias e lotéricas devem limitar o
seu funcionamento presencial apenas para os serviços
considerados essenciais, adotando, ainda, todas as
medidas de orientação e organização de seus clientes,
para que sejam respeitados os procedimentos de higiene
e distanciamento entre as pessoas, enquanto aguardam
ou são atendidas.
Art. 9º Ficam suspensos, pelo prazo definido no artigo 2º
deste Decreto, a realização de qualquer evento que
importe em aglomeração de pessoas, mesmo quando em
número inferior a 50 (cinquenta) pessoas, sendo
aplicável, inclusive, a atividades e eventos de cunho
religioso, científico, educacional, esportivos, academias,
dentre outros.
Art. 10 A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica do
Município, com o objetivo de ampliar sua capacidade de
atendimento à população, passará a ser contactada pelos
números (71) 3454-0156 ou 08000710324, devendo a
Secretaria Municipal de Governo, por meio de sua
Diretoria de Comunicação, promover a mais ampla
divulgação dos canais de atendimento especialmente
direcionados ao enfrentamento da pandemia do COVID19.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
G A B I N E T E D O P R E F E I TO M U N I C I PA L D E
CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2020.
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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