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DECRE
ETO Nº 256
6 DE 18 DE NOVEMB
BRO DE 20
020.
“Dispõem

sobre

as

me
edidasrestrritivas

e

compleme
entares de
e prevençã
ão ao conttagio e de
e
enfrentam
mento

da
a

propa
agação

do
d

novo
o

coronavíru
us e da outtras provid
dencias.”
O PREFEITO
O MUNICIP
PAL DE APUAREMA
A
A – ESTADO DA B
BAHIA, no
o uso dass
es que lhe são confe
eridas pela
a Lei Orgân
nica do Mu
unicípio, o inciso VI do art. 8ºº
atribuiçõe
da Lei Fed
deral nº 12
2.608, de 10 de abril de 2012, com fund
damento no
o inciso II do § 1º do
o
art. 6º da Lei Federral nº 8.080
0, de 19 de
e setembro
o de 1990 e,
NDOo bole
etim epid
demiológicco municipal datad
do de 16
6/11/2020
0
CONSIDERAN
do 462 caso
os confirm
mados, 06 casos
c
ativo
os, 449 reccuperados e 07 óbitos;
registrand
CONSIDERAN
NDOque ass aglomerrações pro
ovocadas no dia d
da eleição
o poderão
o
desencade
ear uma retomada
r
no crescim
mento do número de
e casos co
onfirmadoss e ativos,
bem como
o no aume
ento da tax
xa de transsmissão;
CONSIDERAN
NDO que a saúde é direito de todoss e deverr do Estad
do, sendo
o
garantido o seu exe
ercício med
diante pollíticas sociais e econ
nômicas qu
ue visem re
edução do
o
risco de doença e de outro
os agravam
mentos, esta
e
viabiliizadapelo acesso universal e
o às açõess e serviços para sua
a promoção
o, proteçã
ão e recup
peração na
a forma do
o
igualitário
art. 196, da Constittuição da República;
R
NDO que o equilíbrio
o proposto
o para a preservaçã
p
ão de vida
as decorre
e
CONSIDERAN
nte de enco
ontrar as doses
d
exatas de isola
amento e funcioname
f
ento da vid
da social.
exatamen
DEC
CRETA:
Artt. 1º - - Fica suspen
nso, no pe
eríodo de18 de nove
embro a 3
31 de dezembro de
e
2020, o funcioname
ento das se
eguintes atividades:
Eventos esportivos
e
olinha, cav
valgadas, festas de
e
I –E
de qualquer naturreza (argo
largo, cam
mpeonatos, torneios);
II – Festa comemora
c
ativa públlica ou privada
p
qu
ue promo
ovam aglo
omeraçõess
(natal, ré
éveillon e etc);
1
1
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III - Casas de
d shows, boates, salão de danças, festas
f
e e
espaços públicos
p
e
espetáculos de qua
alquer nattureza;
§ 1º:As
1
misssas e/ou cultos, poderão
p
occorrer, de
esde que estejam presentess
menores de
d 65 anoss e pessoass sem comorbidade. Deverá ain
nda, ser ob
bservado o limite de
e
50% (vinte por cen
nto) da ca
apacidade do local, com distâ
ância míniima de do
ois metross
entre os participant
p
tes.
§ 2º:
2 Caminh
hadas pod
derão acon
ntecer dessde que a quantida
ade de pesssoas seja
a
inferior a 100 (cem)) e todos devem
d
esta
ar usando máscaras, com distâ
ância mínim
ma de doiss
metros;
§ 3º:
3 Restaurantes, academias, lancho
onetes, ba
ares e co
ongêneress poderão
o
funcionarr sendo ob
brigatórioss o cumpriimento da
as seguinte
es medidas de preve
enção:
I - Indicar no
o solo marccas de disttanciamen
nto nas fila
as, na distâ
ância de 1,5
1 metross
entre as pessoas;
p
II –Fazer a de
esinfeção do
d cliente na entrada
a do estabelecimentto com álco
ool em gell
70% permitindo ape
enas a entrrada de clientes no estabelecim
e
mento usan
ndo másca
aras;
p
os fu
uncionários bem co
omo todos os EPIss
III - Disponiibilizar máscaras para
necessário
os para seg
gurança do
os mesmoss;
IV – Afixar ca
artaz inforrmado aoss clientes a quantida
ade de pe
essoas perm
mitidas no
o
estabeleccimento be
em como a proibição de entrad
da no estab
belecimentto sem ma
ascaras;
V – Os colabo
oradores que apresen
ntarem sin
ntomas de gripe e ou
u resfriado
os deverão
o
ser afasta
ados de su
uas ativida
ades e o proprietárrio do esta
abelecime
ento deverrá informa
a
imediatam
mente a Co
oordenação da Vigilâ
ância Epide
emiológica
a;
VI – Não será
á permitid
da a exibiçção de mú
úsica ao viivo ou de som automotivo de
e
qualquer natureza em
e nenhum
ma hipótesse;
oderá rea
alizar eve
entos ou promoçõ
ões que venham promoverr
VII-- Não po
aglomeraçção de pesssoas;
VIIII – As mesa
as deverão
o ser coloca
adasobede
ecendo ao distanciam
mento de doismetros
d
s
com no máximo
m
04 pessoas em
m cada me
esa;
2
2
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Artt. 2º -Depósitos de bebidas e congênere
es funcion
narão apen
nas para re
etirada do
o
produto no
n estabele
ecimento e entrega em
e domicilio.
§ 1º
1 - Os se
erviços de deliveryna
a categoriia alimenttícios (entrrega a domicilio de
e
pizzas, ha
amburguêss, bolos, sa
algados, massas,
m
pasteis, acarrajé e etc) poderão funcionarr
desde que
e cumpra o seguinte requisito:
I – O entregador deve
erá estar munido
m
de
e todos oss equipamentos de segurança
a
(luvas e mascarás),
m
bem com
mo, borrifador de álccool 70% para a deviida higieniização dass
mercadorrias e clien
ntes.
Artt. 3º -Os estabeleci
e
omerciais (lotéricas,, agente b
bancário, farmácias,
f
mentos co
pousadas,,

superm
mercado,

Box,

aço
ougues,

lojas

de

móveis

eletrodo
omésticos,

agropecuá
ária e info
ormática bem
b
como
o qualquerr tipo de estabeleciimento co
omercial e
sindicatoss) deverão
o tomar as seguintess providenccias de co
ombate e ttransmissão do novo
o
coronavírus:
o solo marccas de disttanciamen
nto nas fila
as, na distâ
ância de 1,5
1 metross
I - Indicar no
p
entre as pessoas;
II – Fazer a desinfeção
d
o do clientte na entra
ada do esttabelecime
ento com álcool em
m
gel 70% pe
ermitindo apenas a entrada
e
de
e clientes no
n estabellecimento usando má
áscaras;
III - Disponiibilizar máscaras para
p
os fu
uncionários bem co
omo todos os EPIss
necessário
os para seg
gurança do
os mesmoss;
IV – Afixar ca
artaz inforrmado aoss clientes a quantida
ade de pe
essoas perm
mitidas no
o
estabeleccimento e a proibição
o de entrada no esta
abelecimen
nto sem mascaras;
V – Os colabo
oradores que apresen
ntarem sin
ntomas de gripe e ou
u resfriado
os deverão
o
ser afasta
ados de su
uas ativida
ades e o proprietárrio do esta
abelecime
ento deverrá informa
a
imediatam
mente a Co
oordenação da Vigilâ
ância Epide
emiológica
a;
VI – Não será
á permitid
da a exibiçção de mú
úsica ao viivo ou de som automotivo de
e
qualquer natureza em
e nenhum
ma hipótesse;
oderá rea
alizar eve
entos ou promoçõ
ões que venham promoverr
VII-- Não po
aglomeraçção de pesssoas;
3
3
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VIIII – As me
esas deverrão ser co
olocadas obedecendo
o
o ao dista
anciamento de doiss
metros co
om no máx
ximo 04 pessoas em cada
c
mesa;
Artt. 4º -Reu
uniões insstitucionais de inte
eresse púb
blico pode
erão ser realizadass
obedecen
ndo aos seg
guintes crittérios
I..

Os org
ganizadore
es deverão
o aferir a tempera
atura bem comodisp
ponibilizarr
álcool gel 70% na
a entrada do local pa
ara higieniização dass mãos;

II..

Só pod
derá está presente na reuniã
ão 100 (ce
em) pessoas e toda
as deverão
o
estar usando
u
má
áscaras;

III..

As

ca
adeiras

deverão

ser

acomo
odadas

de

modo

que

garrantam

o

distancciamento de
d 2 metro
os entre ass pessoas;
§ 1º - O descumprim
d
mento doss critérios previsto neste
n
decre
eto acarre
etará as pe
enalidadess
previstas em lei.
S
e manterá a aplicaçã
ão de testte covide-19 para o
de Saúde
Artt. 5º - A Secretaria
público prioritário/
p
/vulnerável e em pe
essoas com
m sintomass de gripe
e ou resfriiado como
o
forma de prevenção
o e combate ao covid-19 atravvés do trattamento prrecoce e issolamento
o
domiciliarr das pesso
oas com re
esultado po
ositivo.
Artt. 6º - Os casos omiissos ou co
ontrovertid
dos oriund
dos deste d
decreto de
everão serr
previamente subm
metidos ao
o Comitê Municipal de enfrrentamentto à pand
demia do
o
Coronavírrus, por me
eio de víde
eo conferê
ência, para
a deliberaçção.
Artt.7º - Este
e decreto entra
e
em vigor
v
na data de sua
a publicação, revoga
ando-se ass
disposiçõe
es em conttrário.
ete do Prefeito, 18de
enovembro
o de 2020.
Gabine

R
RAIVAL
PIN
NHEIRO DE
E OLIVEIRA
A.
PREFE
EITO MUNICIPAL.

4
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DECRETO
ONº.257D
DE18DENO
OVEMBRODE2020.

“PR
RORROGA A
A SUSPENSSÃO DAS AULAS
A
NA
A
RED
DEPÚBLICAEPRIVADA
ADEENSINO
O.”

OP
PREFEITOM
MUNICIPAL DEAPUAREMA–ESTTADODABA
AHIA,noussodesuas atribuiçõess
legais, ten
ndo em vissta a Portaaria MS/GM
M nº 356 de 11 de março de 2020 e no
ota técnicaa
DIVEP/SESAB–Coronavírusnº03
3de12/03//2020.



nsiderandoa necessidaade de con
nter a prop
pagação dee infecção ee transmisssão local e
e
Con

preservaraasaúdedetodos.




DECRETA:
a
31 de
d dezembrrodo corren
nte ano, ass aulas nass
Art. 1º  Fica suspensas as aulas atédia
c
da reede privadaa neste mu
unicípio dee
escolas daa rede pública municipal de enssino, bem como
Apuarema.

ornadatad
desuapublicação,revo
ogandoasd
disposiçõess
Artt.2ºEste decretoentraemvigo
emcontrário.

REGISTRESE,PUBLIQUESEECUMPRASE.

Apuarema
A
BA,em18d
denovembrode2020..

_
__________
__________
____________
RAIVALPIINHEIRODEEOLIVEIRA
PREFEITOMUNIICIPAL

1
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LISTA PROVISÓRIA DA LISTA DE CREDENCIADOS – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
003-2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO PA-046-2020.
A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc, nomeada pelo Decreto
Nº. 253, de Outubro de 2020, regulamentada pelo Decreto Nº. 252 de Setembro de 2020,
atendendo o Edital de Chamamento Público Nº 003-2020, torna público a lista provisória de
credenciados.
Nº
01

Nome do Participante
Silmario Santos de Jesus

02

Ivan Pereira Sampaio

03

Enio Vieira Soares

04

Franceslandio Isidoro Silva

05

Eronaldo Souza Martins

06

Juvencio Rocha Filho

07

Jusivan Fernandes dos Santos

08

Claudinho Silva

09

Joelma Nascimento

10

Silas Cauê

11

Zenilda Silva da Costa – Empresário Individual

12

Evanilson C da Silva e CIA LTDA – Sociedade
Empresarial Limitada.
Raimunda Dias dos Santos

13

Área de Atuação
Apresentação
musical
Artista Local.
Apresentação
musical
Artista Local.
Apresentação
musical
Artista Local.
Apresentação
musical
Artista Local.
Apresentação
musical
Artista Local.
Apresentação
musical
Artista Local.
Apresentação
musical
Artista Local
Apresentação
musical
Artista Local
Apresentação
musical
Artista Local
Apresentação
musical
Artista Local
Apresentação musical com
artista regional.
Apresentação musical com
artista regional.
Apresentação de trabalhos
artísticos
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14

Milena Caje dos Santos Santana

15

Valdenora Rocha dos Santos

16

Silmario Santos de Jesus

17

Ednaldo de Oliveira

18

Ednaldo de Oliveira

Apresentação de trabalhos
artísticos
Apresentação de trabalhos
artísticos
Apresentação da cultura
popular e tradicional através
da roda de capoeira.
Apresentação da cultura
popular e tradicional através
da roda de capoeira.
Debate com no máximo 04
pessoas
do
município
abordando
o
tema:
A
Importância da Cultura para
a Sociedade de Apuarema.

Apuarema/BA, 17 de novembro de 2020.

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc.
Decreto Nº. 253, de Outubro de 2020.
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