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DECRETOS

DECRETO Nº 7311/2020
DE 16 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre as medidas temporárias 
de prevenção e controle para 
enfrentamento do COVID-19, no 
âmbito do Município de Camaçari/BA.

DECRETO Nº 7312/2020
DE 16 DE MARÇO DE 2020

Estabelece orientações aos órgãos e 
entidades integrantes da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, quanto 
às medidas de proteção para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).



DECRETO Nº 7311/2020
DE 16 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre as medidas temporárias de 
prevenção e controle para enfrentamento 
do COVID-19, no âmbito do Município de 
Camaçari/BA.

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),

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta deverão adotar as medidas para 
prevenção e controle da transmissão do SARS CoV2 
(novo coronavirus).

Art. 2º Fica vedado, no âmbito do Município de 
Camaçari/BA, o licenciamento de eventos, pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
quando em desconformidade com as disposições 
deste decreto.

Art. 3º Ficam suspensas, no âmbito do Município de 
Camaçari/BA, as atividades educacionais em todos os 
cursos, escolas, universidades e faculdades, da rede 
de ensino pública e privada, pelo prazo de 15 (quinze) 
dias.

§ 1º A suspensão das atividades educacionais 
referidas no caput, no âmbito da rede pública 
municipal, consistirá em antecipação das férias 
escolares previstas no calendário escolar como 
Recesso Junino, entre os dias 22/06 a 06/07/2020.

§ 2º A suspensão determinada no caput inclui o serviço 
de transporte universitário, o qual ficará suspenso pelo 
período de vigência deste decreto.

Art. 4º Fica suspensa, pelo prazo de 90 (noventa) 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.

Parágrafo Único - Ficam canceladas as autorizações 
já expedidas para eventos programados para 
ocorrerem no período disciplinado neste decreto.

Art. 5º Para os eventos e atividades que envolvam 
aglomerações e que não necessitem de licenciamento 
da SEDUR, a determinação é que sejam cancelados, 
adiados ou suspensos, diante do cenário 
epidemiológico atual.

Parágrafo Único – A determinação prevista no caput 
também é aplicável a atividades e eventos de cunho 
religioso, científico, educacional, esportivos, 
academias, dentre outros, ressalvados os casos de 
extrema necessidade e urgência, a exemplo de 
velórios, para os quais deverá ser observado o limite 
máximo de 50 (cinquenta) pessoas disciplinado neste 
Decreto.

Art. 6º Recomenda-se que a população de Camaçari 
em recente e/ou atual retorno de viagens 
internacionais, 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 (auto 
isolamento) por 07 (sete) dias;
II- Para pessoas com sintomas respiratórios leves, 
comunicar à Coordenadoria de Vigi lância 
Epidemiológica do Município, a fim de ser orientado 
sobre providências mais específicas, através dos 
telefones (71) 3451-0166 / 3451-0167, ou via e-mail: 
epidemiologica.camacari @camacari.ba.gov.br;
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.

Art. 7º Os Órgãos da Administração Pública e os 
estabelecimentos privados deverão determinar 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.

Parágrafo Único – Os bares e restaurantes deverão 
observar, sempre que possível, na organização de 
suas mesas, a distância mínima de 2 (dois) metros 
entre elas.
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Art. 8º Os laboratórios públicos ou privados deverão 
informar imediatamente ao Sistema de Vigilância 
Sanitária Municipal quaisquer casos positivos de 
COVID19, através dos telefones (71) 3451-0166 / 
3451-0167, ou via e-mail: epidemiologica.camacari 
@camacari.ba.gov.br.

Art. 9º As Unidades de Pronto Atendimento Municipais 
(UPAS, PAs, 24hs), durante o período de vigência da 
Emergência de Saúde (ESPII) deverão garantir o 
funcionamento dos serviços de urgência e 
emergência, de forma ininterrupta e sem restrição de 
qualquer natureza. 

Art. 10 A Secretaria de Saúde do Município deverá 
acompanhar e, caso necessário, intensificar 
campanhas de conscientização quanto às medidas de 
higiene necessárias para conter a disseminação da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MARÇO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 7312/2020
DE 16 DE MARÇO DE 2020

Estabelece orientações aos órgãos e 
entidades integrantes da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, quanto 
à s  m e d i d a s  d e  p r o t e ç ã o  p a r a  
enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19).

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 que esse evento está sendo 
observado em outros países do continente americano 
e que a investigação local demanda uma resposta 
coordenada das ações de saúde de competência da 
vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de 
gestão do SUS;

Considerando a necessidade de se estabelecer um 
plano de resposta a esse evento e também para 
estabelecer a estratégia de acompanhamento aos que 
se enquadrarem nas definições de suspeitos e 
confirmados para Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV); e

Considerando que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 
resolve:

DECRETA:

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Este Decreto estabelece orientações aos 
órgãos e entidades integrantes da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, quanto às medidas 
de proteção para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19).

Parágrafo Único - As disposições deste Decreto se 
aplicam aos agentes políticos, servidores públicos 
efetivos, comissionados e contratados com base no 
Regime Especial de Direito Administrativo, 
empregados públicos, e bem como, no que couber, 
aos colaboradores contratados por meio de contrato 
de prestação de serviço terceirizado.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ESTABELECIDAS 
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Art. 2º Os 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.

VIAGENS INTERNACIONAIS

Art. 3º Fica suspensa a realização de quaisquer 
viagens internacionais a serviço programadas 
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
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Art. 4º As pessoas referidas no parágrafo único do art. 
1º deste Decreto que realizaram viagens 
i n t e r n a c i o n a i s ,  a  s e r v i ç o  o u  p r i v a d a s ,  
independentemente de apresentarem sintomas 
associados ao coronavírus (COVID-19), conforme 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, deverão 
executar suas atividades remotamente até o sétimo 
dia contado da data do seu retorno ao País.
Parágrafo Único - A critério da chefia imediata, as 
pessoas referidas no parágrafo único do art. 1º deste 
Decreto, que em razão da natureza das atividades 
desempenhadas não puderem executar suas 
atribuições remotamente, poderão ter sua frequência 
abonada.

VIAGENS EM GERAL

Art. 5º A realização de qualquer viagem internacional 
ou interestadual pelas pessoas referidas no parágrafo 
único do art. 1º deste Decreto, a serviço ou privada, 
deverá ser comunicada formalmente ao titular da 
respectiva Secretaria ou Entidade a cujo quadro 
pertencer.

EVENTOS E REUNIÕES

Art. 6º Os órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta 
deverão reavaliar, criteriosamente, a necessidade de 
realização de solenidades, eventos e reuniões com 
elevado número de participantes enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19).

Parágrafo Único - Para cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, o órgão ou entidade avaliará a 
possibilidade de adiamento ou de realização do 
evento ou da reunião por meio de videoconferência ou 
de outro meio eletrônico.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Art. 7º Ressalvados os serviços essenciais de saúde, 
os órgãos e entidades integrantes da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta que realizarem 
atividades de atendimento ao público deverão limitar o 
atendimento a, no máximo, 200 (duzentas) pessoas 
por dia, devendo adotar as medidas adequadas para 
evitar a aglomeração de pessoas em seus ambientes.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Qualquer servidor público que se enquadre em 
grupo de risco (idosos, gestantes e pessoas com 
doenças crônicas pré-existentes e que tenham 
recomendação médica para tanto) deverá passar a 
exercer suas atividades laborais em regime de 
teletrabalho, ficando a chefia imediata responsável 
pela adoção das medidas necessárias a viabilização 
desta orientação. 

Art. 9º Caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos 
e entidades integrantes da Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta assegurar a preservação e 
funcionamento dos serviços considerados essenciais 
ou estratégicos, de forma a adequar com as 
determinações deste decreto.

Art. 10 Este Decreto vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID- 19). 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 16 DE MARÇO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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