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Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga publica:
• Decreto Municipal Nº 008 de 27 de Março de 2020 - Dispõe sobre a
criação do Comitê Municipal de acompanhado de ações de prevenção e
controle do Novo Coronavírus (COVID-19).
• Decreto Municipal Nº 009 de 30 de Março de 2020 - Estabelece o
Comitê Municipal Setorial para controle da merenda escolar em situação
de emergência decorrente da pandemia do coronavírus e dá outras
providências.
• Decreto Municipal Nº 010/2020 - Decreta Luto Oficial de Dois Dias em
todo o território do município de ibirapitanga, e dá outras providências.
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Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 008 DE 27 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 IBIRAPITANGA, 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 Ibirapitanga 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
Ibirapitanga, 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,
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de
prevenção de responsabilidade do Poder Executivo Municipal,
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DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Municipal de acompanhado de ações de
prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID-19) no município de
Ibirapitanga.
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 membros: um representante
titular e seu respectivo suplente:
I – Representantes da Secretaria de Saúde
1) Secretário municipal - Maria Aparecida Sacramento de Jesus Martins;
2) Coordenador de Atenção Básica – Edenilda Souza Ribeiro;
3) Coordenador de Vigilância em Saúde - Alexandra Correia Ferreira;
II- Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social - Maria Cleude
dos Santos Barcelos;
III - Representante da Secretaria de Educação – Joelma Sacramento de Jesus
Nascimento;
IV - Representante da Secretaria de Administração – Sérgio Antonio Maynart
de Carvalho;
VRepresentante da Secretaria de Finanças/Planejamento – Ronei da Silva
Barcelos
VIRepresentante do Gabinete do Prefeito – Isravan Lemos Barcelos;
VII- Conselho Municipal de Saúde – Daniel Miranda Teodoro;
VIII- Representante da Unidade Hospitalar – Keziah Mayane Santos Rangel;
IXRepresentante de Serviço de Urgência e Emergência, caso exista
unidade de pronto atendimento – Diano Teodoro dos Santos
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
extraordinariamente sempre que convocado pela sua presidência.

dias

e

Art. 6º Compete ao Comitê:
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);
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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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, EM 27 DE
MARÇO DE 2020.

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
Prefeito Municipal

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração
Decreto: 002/2017.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 009 DE 30 DE MARÇO DE 2020

Estabelece o Comitê Municipal Setorial para
controle da merenda escolar em situação de
emergência decorrente da pandemia do
coronavírus e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO o artigo 21-A da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que
estabeleceu a distribuição direta para as famílias de alunos da merenda escolar
durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação
básica, em razão de situação de emergência ou calamidade pública;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 006/2020, que decretou a Situação
de Emergência em nosso Município em razão da pandemia do coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 004/2020, com fundamento no Art.
4º, § 3º, que suspendeu as aulas em nosso território, em razão da pandemia
do coronavírus;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de dar maior transparência e controles
na distribuição direta de merenda escolar no período de suspensão das aulas;

DECRETA:
Art. 1º - Fica criado o Comitê Municipal Intersetorial para controle da merenda
escolar em situação de emergência decorrente da pandemia do coronavírus,
composto de um membro dos seguintes órgãos e conselhos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal Assistência Social;
Secretaria de Saúde;
Serviço de Nutrição Escolar;
Conselho Municipal de Educação;
Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
Conselho Municipal dos Direitos da Criança.

Parágrafo único: A presidência do Comitê será exercida pela Secretária da
Educação, que estabelecerá os mecanismos de reuniões, preferencialmente de
forma virtual.
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Art. 2º - O Comitê Municipal Intersetorial servirá para fiscalizar e auxiliar a
distribuição de merenda escolar enquanto perdurar a suspensão as aulas no
município, em conformidade com a legislação e as diretrizes nacionais sobre a
merenda escolar, em especial pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Art. 3º - O Comitê Municipal Intersetorial deverá priorizar suas ações para
efetivar a correta distribuição das merendas escolares, com seu devido
controle, indicando ainda as seguintes diretrizes:
I – Controle das distribuições, em conformidade com os alunos registrados no
cadastro da Secretaria Municipal da Educação;
II – Priorizar a verificação de alimento escolar estocada, para verificação de
seu vencimento;
III - Priorizar a verificação de distribuidores locais, em especial de alimentos
não perecíveis, como hortifruti, em conformidade com o quanto contrato pela
Secretaria de Educação;
IV – Indicar a Secretaria de Educação o melhor mecanismo de distribuição da
merenda escolar, sempre priorizando o distanciamento social e evitando
aglomerações;
V – Estabelecer, junto com a Secretaria de Assistência Social, o critério de
prioridade de distribuição da merenda e em conformidade com o Cadastro
Social do Município;
VI – Seguir as orientações dos nutricionistas para organização dos Kits, manejo
e equilíbrio nutricional e em conformidade com o CAE;
VII – Manter os cuidados com os procedimentos de prestação de contas
atentando para processos e prazos, em conjunto com a Secretaria de
Educação;
VIII – Encaminhar para que a distribuição da merenda escolar seja feita através
de cartão alimentação, verificando a dificuldade de acesso de produtos e de
distribuição da merenda, em conformidade com o afastamento social e as
recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e da
Secretaria Municipal de Saúde.
IX - O Comitê Municipal de acompanhado de ações de prevenção da pandemia
do Coronavírus constituído através Decreto nº 008/2020, será constantemente
informado das deliberações e encaminhamentos do Comitê Municipal
Intersetorial.
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Art. 3º - As orientações e os atos de controles do Comitê Municipal Intersetorial
serão encaminhados para a Secretaria de Educação para devida prestação de
contas no PNAE.
Parágrafo único – Não haverá transferência de valores do PNAE para
assistência social, devendo os recursos vinculados atenderem seus objetivos.
Art. 4º - A Secretaria de Educação deverá verificar a disponibilidade financeira
e a possibilidade de atendimento da distribuição da merenda escolar no
período de suspensão das aulas, considerando ainda a recomposição das
aulas no decorrer do ano.
Art. 5º - Eventuais despesas correrão por conta das respectivas pastas que
participam do Comitê.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá
efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo
coronavírus.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, EM 30 DE
MARÇO DE 2020.

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
Prefeito Municipal

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração
Decreto: 002/2017.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 010/2020
Decreta Luto Oficial de DOIS
DIAS em todo o território do
município de ibirapitanga, e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO o falecimento do Senhor ILÁRIO ARCANJO VIEIRA FILHO,
ocorrido no dia de hoje, 03 de Abril do corrente ano;
CONSIDERANDO sua brilhante história de vida, seu legado de ética e exemplo
de fé;
CONSIDERANDO seus relevantes serviços prestados à nossa Comunidade;

CONSIDERANDO, por fim, o legado que certamente deixará aos seus filhos,
neto, familiares e amigos.
DECRETA:
Art. 1º - Fica decretado Luto Oficial de 02 (dois) dias , em todo território
municipal, em Homenagem Póstuma ao cidadão, senhor ILÁRIO ARCANJO
VIEIRA FILHO, conhecido como Lauro Fotógrafo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Estado da Bahia,
em, 03 de Abril de 2020.

ISRAVAN LEMOS BARCELOS
Prefeito

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO
Sec. de Administração
Dec. 002/2017
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