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Prefeitura Municipal de
Ibirapitanga publica:
• Decreto Municipal Nº 023 de 17 de fevereiro de 2021 - Dispõe sobre a
criação do Comitê Municipal de Acompanhamento de ações de prevenção
e controle do Novo Coronavírus (COVID-19).
• Decreto Municipal Nº 024 de 17 de fevereiro de 2021 - Define medidas
Complementares para enfrentamento da Pandemia decorrente do
Coronavirus COVID-19.

Gestor - JUNILSON BATISTA GOMES / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Manoel Jorge e Silva, S/N, Centro
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Decretos

DECRE
ETO MUNICIPAL Nº 023 DE 17
7 DE FEVE
EREIRO D
DE 2021.
Dispõ
õe sobre a criaçã
ão do Co
omitê
Muniicipal de Acompa
anhamento
o de
açõe
es de preve
enção e co
ontrole do Novo
N
Coro
onavírus (C
COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE IB
BIRAPITAN
NGA, ESTA
ADO DA B
BAHIA, no
o uso
de suas atribuiições legais e constittucionais, conforme
c
L Orgânica Municip
Lei
pal,

CON
NSIDERAN
NDO que o Ministério
o da Saúde
e, por meio
o da Porta
aria N.º 188
8, de
03 de fevere
eiro de 2020,
2
declarou eme
ergência em Saúde Pública
a de
ortância nacional
n
e
em
decorrrência da
a infecção
o humana
a pelo Novo
N
impo
Coro
onavírus (COVID-19
(
9), por tra
atar-se de evento complexo
c
que dema
anda
esforço conjun
nto de todo
o o Sistem
ma Único de
d Saúde (SUS)
(
parra identifica
ação
da etiologia
e
de
essas ocorrrências e adoção de
e medidas proporcion
nais e resttritas
aos riscos;
CON
NSIDERAN
NDO que em 11 de
e março de
e 2020, a Organizaçção Mundial da
Saúd
de (OMS) declarou que
q a COV
VID-19 foi classificada
c
a como um
ma pandem
mia;
CON
NSIDERANDO a necessidad
n
de de regulamenta
ação, no Município
o de
Ibira
apitanga, da
d Lei Fed
deral nº 13.979/202
20, que dispõe sobrre as med
didas
para
a enfrenta
amento da
d emergê
ência de saúde pública
p
de
ecorrentes
s do
coro
onavírus;
CON
NSIDERANDO a ne
ecessidad
de de con
nter a propagação de infecçã
ão e
trans
smissão lo
ocal e preservar a saúde
s
da população
p
o em geral; e,
CON
NSIDERANDO a necessida
n
de de pa
adronizar os proce
edimentos
s de
prev
venção de responsa
abilidade do
d Poder Executivo
E
Municipal,
DEC
CRETA:
Art. 1º Fica in
nstituído o Comitê Municipal
M
de
d acompa
anhamento
o de açõe
es de
prevvenção e controle do
d Novo Coronavírrus (COVIID-19) no município
o de
Ibira
apitanga.
Art. 2º O Com
mitê tem po
or finalidade elaborarr as ações de preven
nção e con
ntrole
N
Coron
navírus no âmbito mu
unicipal (C
COVID-19)..
do Novo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ASAKG9UHSIOU38JTWPD4YA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Fevereiro de 2021
3 - Ano - Nº 2487

Ibirapitanga

Art. 3º O Comitê será co
omposto pe
elos seguin
ntes memb
bros:
I – Representa
R
antes da Se
ecretaria de
d Saúde
1) Secretá
ário Municip
pal de Saú
úde – Maria
a Cleude Santos
S
Barrcelos;
2 Coorden
2)
nadora de Vigilância Sanitária – Maria Ap
parecida S
S. de J. Martins
3 Secretá
3)
ária do Com
mitê – Kéziiah Maiane Santos Rangel
R
4 Coorden
4)
nador de Atenção
A
Bá
ásica – Luc
cinelma Na
ascimento Correia;
5 Coorden
5)
nador de Vigilância
V
e Saúde - Alexandrra Correia Ferreira;
em
de Desenvolvimento
II- Represent
R
tante da Secretaria
S
o Social – Adélia Quinto
Souzza Gomes
III - Represent
R
ante da Se
ecretaria de Educaçã
ão – Cecília Pereira d
da Silva;
IV - Represen
ntante da Secretaria
S
de Admin
nistração – Sérgio Antonio May
ynart
de Carvalho;
C
VReprese
entante da
a Secretaria de Finan
nças/Plane
ejamento – Karlo Da
almar
Batista Gomes;
G
VIRepressentante do
o Gabinete
e do Prefeito – Junilson Batista Gomes;
VII- Conselh
ho Municip
pal de Saúd
de – Fabiulla Rejane da Silva O
Oliveira;
VIII- Represe
entante da
d Unidad
de Hospittalar – Edenilda
E
S
Souza Ribeiro
Nascime
ento;
IXReprese
entante de
e Serviço de Urgê
ência e Emergência
E
a, caso exista
e
unidade
e de pronto
o atendime
ento – Dian
no Teodoro
o dos Santos.
Art. 4º Presidirrá a comisssão o Secretário Municipal de Saúde .
Art. 5º O Comitê se reunirrá ordina
ariamente a cada 30
extra
aordinariam
mente sem
mpre que co
onvocado pela sua presidência
p
a.

dia
as

e

Art. 6º Compe
ete ao Com
mitê:
I – Propor,
P
monitorar, avaliar,
a
dessenvolver e contribu
uir para a execução
o das
açõe
es de mob
bilização na
a prevençã
ão e contro
ole do Novvo Coronavírus (COV
VID 19);
II - Colabora
ar para definir
d
e estabelece
er critério
os e princcípios para o
dese
envolvimen
nto e a avaliação das
d
ações
s de mobilização na
a prevenção e
conttrole do No
ovo Corona
avírus (CO
OVID - 19);
III – Apresenta
ar proposta
as de parccerias entre
e sociedad
de civil e ó
órgãos púb
blicos
referrente a pre
evenção e controle do Novo Co
oronavírus (COVID - 19);
IV – Implemen
ntar, desen
nvolver e monitorar
m
práticas
p
ed
ducativas, ttendo por base
açõe
es de comunicação para incen
ntivar os processos de
d mobiliza
ação e adesão
da sociedade,
s
de maneirra consciente solidárria para o enfrentamento e con
ntrole
do Novo
N
Coron
navírus (COVID - 19));
V – Auxiliar
A
no
os serviçoss de inform
mação e es
sclarecimen
ntos à pop
pulação sob
bre a
prevvenção ao Novo Coro
onavírus (C
COVID - 19
9);
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VI - Propor medidas
m
de
e prevençã
ão aos mu
unícipes e aos respo
onsáveis pelos
p
estabelecimen
ntos público
os e privad
dos de inte
eresse à sa
aúde;
Art. 7º Considerando-se o relevantte interess
se público relativo Co
omitê Muniicipal
de acompanha
a
amento de
e ações de
e prevençã
ão e contro
ole do Novvo Coronavírus
(COV
VID-19) e inerência das
d atribuições dos membros
m
à atividad
às
des do serv
vidor,
os membros da comisssão não
o receberã
ão nenhum
ma remun
neração pelas
p
ativid
dades dessempenhad
das neste Comitê.
C
Art.8
8º As reso
oluções e outros insttrumentos deliberativvos do Co
omitê Muniicipal
de acompanha
a
amento de
e ações de
e prevençã
ão e contro
ole do Novvo Coronavírus
(COV
VID-19) têm caráte
er normattivo e de
evem ser publicada
as, depois
s de
hom
mologadas pela Secre
etária de Saúde, e div
vulgadas nos
n serviço
os de saúd
de.
Art. 9º Este decreto entrará em vigor na datta da sua publicação
p
, revogand
do-se
as disposiçõess em contrá
ário.
REG
GISTRE-SE
E, PUBLIQ
QUE-SE E CUMPRA-SE.

GAB
BINETE DO
D PREFE
EITO MUN
NICIPAL DE IBIRA
APITANGA
A, EM 17
7 DE
FEV
VEREIRO DE
D 2021.

JUNILSON
N BATIST
TA GOMES
S
Prefeito

SERGIO ANTONIO
O MAYNAR
RT DE CA
ARVALHO
Sec. de
d Adminis
stração
D
Dec.02/202
21
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DECRETO MUNICIPAL Nº 024 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021
“DEFINE MEDIDAS COMPLEMENTARES PARA
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE
DO CORONAVIRUS COVID-19. ”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, com o que dispõe o inciso IV, do Art. 61 da Lei Orgânica do
Município de Ibirapitanga;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, que
dispõe sobre a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional ESPIN e, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
da OMS em 30 de janeiro de 2020;
CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitário no SUS,
que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e coletiva;
CONSIDERANDO a falta de leitos nas emergências de UTI’s em todos os hospitais da
Bahia;
CONSIDERANDO a necessidade do controle epidemiológico do COVID-19;
CONSIDERANDO a nova variante do COVID-19 no Brasil em que já se encontra
presente em diversos estados da federação, inclusive a BAHIA;
CONSIDERANDO a segunda onda da Covid-19 no Município de Ibirapitanga-BA, onde
é notório o aumento do número de casos contaminados em todo o território de
Ibirapitanga;
CONSIDERANDO o DECRETO ESTADUAL Nº 20.233 expedido pelo Exmº
Governador do Estado da Bahia em 16 de fevereiro de 2021.
DECRETA:
Novas medidas de enfrentamento ao CORONAVÍRUS “COVID-19”
Art.1º. Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas,
das 22:00h às 05:00h, de 19 até 25 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. Fica determinado novo horário de funcionamento do dia 19 até o dia 25 de
fevereiro de 2021 para: BARES, RESTAURANTES, BARRAQUEIROS, CENTROS
POLIESPORTIVOS, TEMPLOS RELIGIOSOS, das 06h até 21:00h, EXCETO Postos
de Combustíveis, Oficinas Mecânicas e Depósitos de Água e Gás, em todo o território
de Ibirapitanga.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ASAKG9UHSIOU38JTWPD4YA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
19 de Fevereiro de 2021
6 - Ano - Nº 2487

Ibirapitanga

§ 1º Os serviços de Delivery funcionarão até as 22:00h.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, EM 18 DE FEVEREIRO
DE 2021.

JUNILSON BATISTA GOMES

Prefeito Municipal

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO
Secretário Municipal de Administração
Decreto Nº 002/2021

MARIA CLEUDE SANTOS BARCELOS
Secretária Municipal de Saúde
Decreto N° 008/2021
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