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DECREED N° 98 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022

“Dispoc sobrc novas mcdidas complementarcs para 
enfrcntamento ao novo coronavirus (COVID-19) no 
ambito do Municipio dc Mucugc/Ba c da outras 
provideneias”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MUCUGE, Estado da Bahia, usando das atribu^oes 
legais,

CONSIDERANDO que a saude e dircilo dc todos e devcr do Estado, garantido 

mediante politicas sociais e economicas que viscm rcdu^ao do risco dc doen9a e dc outros 

agravos c ao acesso universal e igualitario as ayoes c scrviyos para sua promo^ao, prote^o 

e recupera9ao, na forma do art. 196, da Constitui9ao da Republica;

CONSIDERANDO o Decreto n° 36/2020. dc 06 dc abril 2020, que declara situa9ao 

de calamidade publica no Municipio de Mucugc/Ba, cm decorrencia do reconhecimento de 

Emergencia em Saude Publica de Interesse Nacional pclo Ministerio da Saude;

CONSIDERANDO que a situa9ao demanda o emprego de medidas de preven9ao, 

controle e conten9ao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de evitar a 

dissemina9ao da doen9a;

CONSIDERANDO a necessidade dc sc intensificar ainda mais o controle do 

coronavirus (COVID-19) no ambito territorial no Municipio de Muctige/Ba;

CONSIDERANDO a necessidade dc exccii9ao dc mcdidas preventivas para

evitar a potencializa9ao dc eventual contamina9ao;

CONSIDERANDO as novas recomcndav’ocs da Organiza9ao Mundial da Saude 

(OMS) em rela9ao a pandemia;

CONSIDERANDO que a Organiza9ao Mundial dc Saude (OMS) declarou, em 11 de 

mar90 de 2020, que a dissemina9ao comunitaria do COVID-19 cm todos os Continentes 

caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO a ampla velocidadc do supracitado virus em gerar pacientes 

graves, levando os sistemas de saude a receber uma demanda muito acima de sua capacidade 

de atendimento adequado;

http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
http://www.mucuge.ba.gov.br/
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CONSIDERANDO o disposto na Lei n. 13.979, de 6de fevereiro de 2020. que “dispoe 

sobre as medidas para o enfrentamento da cmergencia de saude publica de importancia 

internacional decorrente do coronavfrus;

CONSIDERANDO que as pessoas com igual on superior a 60 anos sao considerados 

vulneraveis as consequencias da infec^ao pelo novo virus (COVID-19);

CONSIDERANDO a declara9ao de Cmergencia cm Saude Publica de Importancia 

Internacional pela Organiza9ao Mundial da Saude cm decorrencia da Infec9ao Humana pelo 

novo coronavirus;

CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministerio da Saude, 

que declarou Cmergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN), em 

decorrencia da Infec9ao Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO, ainda, a Portaria n° 356.. de 1 1 de Mai-90 de 2020 do Ministerio 

da Saude, que estabelece as medidas para enfrentamento da cmergencia de saude publica de 

importancia internacional decorrente do coronavirus (COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO, o Decreto n° 20.233. de 16 de fevereiro de 2021, que institui, nos 

Municipios indicam a restr^ao de circula9ao noturna como medida de enfrentamento ao novo 

coronavirus, causador da COVID-19, e da outras providencias;

CONSIDERANDO, 0 Decreto n° 20.234. de 17 de fevereiro de 2021, que alterou o 

Decreto n° 20.233, de 16 de fevereiro de 2021;

CONSIDERANDO, 0 Decreto n° 20.240. de 21 de fevereiro de 2021, que institui, nos 

Municipios indicados, a restr^ao de circula9ao nolurno como medida de enfrentamento ao 

novo coronovirus, causados da Covid-19, c da outras providencias;

CONSIDERANDO, 0 Decreto n° 20.254, de 25 de fevereiro de 2021, que institui em 

todo territorio do Estado da Bahia as restri9oes indicadas como medida de enfrentamento ao 

novo coronovirus, causados da Covid-19, c da outras providencias;

CONSIDERANDO, 0 Decreto n° 20.259, de 28 de fevereiro de 2021, que institui em 

todo territorio do Estado da Bahia as restr^oes indicadas como medida de enfrentamento ao 

novo coronovirus, causados da Covid-19, e da outras providencias;

CONSIDERANDO, 0 Decreto n° 20.260, de 14 de marqo de 2021, que institui em 

todo territorio do Estado da Bahia as restri9ocs indicadas como medida de enfrentamento ao 

novo coronovirus, causados da Covid-19, c da outras providencias;

http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
http://www.mucuge.ba.gov.br/
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CONSIDERANDO, o Dccreto n° 20.311, dc 19 dc margo de 2021, que altera o Decreto 

n° 20.311, de 14 de margo de 2021, na forma que indica;

CONSIDERANDO, o Decreto n° 20.324, dc 19 de margo de 2021, que institui em 

todo territorio do Estado da Bahia as restrigoes indicadas como medida de enfrentamento ao 

novo coronovfrus, causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO o cadcrno de protocolos de Bioseseguranga para a retomada do 

Turismo - Chapada Diamantina - 2020;

CONSIDERANDO a Lei Estaduai n° 14.261/2020 que dispoe sobre o uso obrigatorio 

de mascaras pelas pessoas em circuiagao externa, hem como no transito, nos municipios em 

que estao em vigor os Dccretos Legislalivos dc Reconhccimento de Estado de Calamidade 

Publica aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e que tenham confirmado 

caso de COVID-19, como medida de enfretamenlo a propagagao e infeegao do Coronavirus, 

causador da COVID-19, na forma que indica, c da outras providencias;

CONSIDERANDO, o Decreto n° 20.570, de 28 de junho de 2021, que institui em todo 

territorio do Estado da Bahia as restrigoes indicadas como medida de enfrentamento ao novo 

coronovirus, causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO, o Dccreto n° 20.585. de 08 dc julho de 2021, que institui em todo 

territorio do Estado da Bahia as restrigoes indicadas como medida de enfrentamento ao novo 

coronovirus, causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO, o Decreto n° 20.612, de 22 de julho dc 2021, que institui em todo 

territorio do Estado da Bahia as restrigoes indicadas como medida de enfrentamento ao novo 

coronavirus, causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO, c Decreto n° 20.623, de 05 de agosto de 2021, que institui, nos 

Municipios do Estado da Bahia, as medidas dc enfrentamento ao novo coronavirus, 

causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO, o Decreto n° 20.658. de 20 de agosto de 2021, que institui, nos 

Municipios do Estado da Bahia, as medidas de enfrentamento ao novo coronavirus, 

causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO, o Decreto n° 20.704, de I 1 de agosto de 2021, que altera o 

Decreto n° 20.658, dc 20 dc agosto de 2021;

http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
http://www.mucuge.ba.gov.br/
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CONSIDERANDO, o Decreto n° 20.737, dc 21 dc agosto de 2021, que altera o 

Decreto n° 20.658, de 20 de agosto de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto n° 20.894, dc 19 de novembro de 2021, que institui, 

nos Municipios do Estado da Bahia, as medidas dc enfrentamento ao novo coronavirus, 

causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO o Decreto n° 21.027. de 10 de Janeiro dc 2022, que institui, nos 

Municfpios do Estado da Bahia, as medidas de enfrentamento ao novo coronavirus, 

causados da Covid-19, e da outras providenciais;

CONSIDERANDO o Decreto n° 21.067, de 20 de Janeiro de 2022, que altera o 

Decreto n° 21.027, de 10 dc Janeiro dc 2022;

CONSIDERANDO o Decreto n° 21.195. dc 25 dc fevereiro de 2022, que altera o 

Decreto n° 21.027, de 10 de Janeiro de 2022;

CONSIDERANDO o Decreto n° 21.247, de 18 de manpo de 2022, que institui, nos 

Municfpios do Estado da Bahia, as medidas de enfrentamento ao novo coronavirus, 

causados da Covid-19, e da outras providenciais:

CONSIDERANDO o Decreto n° 21.295, de 02 dc abril de 2022, que altera o Decreto 

n° 21.247, de 18 de marqo de 2022;

CONSIDERANDO o Decreto n° 21.310, de 1 1 de abril de 2022, que institui, nos 

Municfpios do Estado da Bahia, as medidas dc enfrentamento ao novo coronavirus, causados 

da Covid-19, e da outras providenciais;

DECRETA:

Art. 1° - Ficam autorizados cm toda circunscricao do Municfpio dc Mucuge/Ba, os eventos e 

atividades com a de presenqa publico, tais come: ccrimonias de casamento, eventos urbanos 

e rurais publicos em.logradouros publicos on privados, eventos exclusivamente cienlfficos e 

profissionais, circos, parques de exposicoes, solenidadc de formatura, feiras, passcatas, 

espaqos culturais, teatrp, museus, conforme Decreto Estadual.

§ 1° Nos eventos e atividades referidos no caput deste artigo que contem com controle de 

acesso, o publico devera atender o quanto disposto nos arts. 2° e 3, ambos dessc Decreto e as 

disposiqoes do Decreto Estadual, e respeitar os protocolos sanitarios estabelecidos.

http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
http://www.mucuge.ba.gov.br/
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§ 2° Nos eventos com venda de ingresso, os artistas. publico, cquipe tecnica e colaboradores 

deverao atender o quanto disposto nos arts. 2° c 3. ambos desse Decreto e as disposi^oes do 

Decreto Estadual, e respeitar os protocolos sanitarios cstabelecidos..

Art. 2 -Fica facultado o uso de mascaras dc proiepao. pcrmanecendo obrigatorio em:

! - Hospitals e demais unidades de saudc. lais como: clinicas, Unidadcs dc Pronto- 

Atendimentos - UPAs e farmacias;

II - Locals onde se prestem atendimento ao publico, pelos respectivos funcionarios, 

servidores e colaboradores;

III- Contato com individuos com confirmacao de COVID-19, mesmo que 

assintomaticos, com individuos que estejam apresenlando sintomas gripais, tais como: tosse, 

espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratorios, ou com individuos que tenham lido 

contado com pessoas sintomaticas ou com confirmacao da doenca.

Paragrafo unico - O uso de mascara permanece indicado:

I- Em transposes publicos, tais como: onibus c vans e sens respectivos locais de acesso como 

estates de embarque;

II - Para os individuos idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que em dia em 

relagao ao esquema vacinal, mantenham o uso de mascaras

Art. 3° - Para os fins deste Decreto, a vacinacao devera scr comprovada mediante 

apresentacao do documento fornecido no momcnlo da imunizacao (cartao de vacina) ou do 

Certificado COVID, obtido atraves do aplicativo "CONECT SUS” do Ministerio da Saudc, 

que contenha a confirmacao de:

I - Duas doses da vacina ou dose unica, para o publico geral;

II - Uma dose da vacina para criancas e adolcscentes alcancados pela Campanha de 

Imunizacao contra a COVID-19, observado o prazo de agendamento para segunda dose;

III - doses de reforco subsequentes da vacina para o publico alcanpado por esta etapa da 

Campanha de Imunizacao contra a COVID-19.

Art. 4° - Os atendimentos prcsenciais em todos os orgaos da Administracao Publica 

Municipal so ocorreram mediante o atendido o quanto disposto no art. 3° deste Decreto, e 

respeitados os protocolos sanitarios cstabelecidos.

http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
http://www.mucuge.ba.gov.br/
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Paragrafo unico - O disposto no caput destc artigo sc aplica as escolas da Rede Publica 

Municipal de Ensino.

Art. 5° - Os eventos desportivos coletivos prollssionais podcrao ocorrer com a presen^a de 

publico, desde que, cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos:

I - Acesso condicionado a comprova^ao da vacina^ao, na forma do art. 3° deste Decreto;

II - Controle dos fluxes de entrada e saida nas dcpendcncias do local e o contingenciamento 

de publico nas regioes adjacentes de modo a evitar aglomcra^ocs;

III - Respeito aos protocolos sanitarios estabclccidos.

Art. 6° - Os atos religiosos liturgicos podcrao ocorrer, desde que, cumulativamente, sejam 

atendidos os seguintes requisitos:

I - Controle dos fluxos de entrada e saida nas dcpendcncias do local, de modo a evitar 

aglomera9oes;

II - Instances flsicas amplas, que permitam ventilacao natural cruzada;

III - Respeito aos protocolos sanitarios estabclccidos.

Art. 7° - Fica autorizada a prescn9a de crian9as nao alcanv'adas pcla Campanha de Imuniza9ao 

contra a COVID-19 nos eventos desportivos coletivos profissionais, nos espa90s cuiturais 

como cinemas e teatros, bem como cm museus, parques de exposRoes e espa90s congeneres, 

quando acompanhadas por pai, mae on responsavel legal que atenda ao quanto disposto no 

art. 3° deste Dccreto.

Art. 8" - Os bares, rcstaurantes, lanchonetes e demais eslabclecimentos similares funcionarao 

com acesso condicionado ao atendirnento do quanto disposto no art. 3° deste Decreto, e 

respeitados os protocolos sanitarios estabclccidos.

Art. 9° - Em rela9ao as atividades letivas de ensino, municipais e particulares, deve ser 

observado o quanto disposto Decreto Estadual, fazendo as adequa9oes necessarias as 

particularidades do Municlpio, bem como o Decreto Municipal n°279 de 28 dejulho de 2021, 

respeitados os protocolos sanitarios estabclccidos.

Art. 10 - Fica autorizado, em todo o territorio do Eslado da Bahia, o funcionamento de 

academias e estabelecimentos vollados para a rcaliza9ao de atividades flsicas, desde que 

atendido o quanto disposto no art. 3° deste Decreto e respeitados os protocolos sanitarios 

estabclccidos.

http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
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Paragrafo iinico - Fica estabelecido a higienizacao ahrigatoria dc aparelhos e equipamentos 

de academias c outros estabelecimentos similarcs apos o uso per cada aluno;

Art. II - A visita9ao social as unidades de saude, llca condicionada a comprova^ao da 

vacinaQao, na forma do art. 3° deste Decrelo c respeitados os protocolos sanitanos 

eslabelecidos, mediante apresenta^ao do documento de vacinai^ao fornecido no momento da 

imuniza9ao ou do Certificado COV1D obtido atraves do aplicativo "CONECT SUS” do 

Ministerio da Saude.

Art. 12- Fica autorizado o funcionamento do comercio cm geral, incluindo aqui visita a 

ambientes tunsticos, como cachoeiras, Projcto Scmprc Viva, Cemitcrio Bizantino, mediante 

o atendido o quanto disposto no art. 2° deste Decrelo e respeitados os protocolos sanitarios 

eslabelecidos.

Art. 13 - Continua permitida a realiza9ao dc feiras iivrcs de gcncros alimenticios as quintas 

feiras e sexta feiras, desde que mantido o distanciamento mfnimo de 2 (dois) metros entre os 

quiosques/barracas, cm todas as didoes, bem como. adotar todas as medidas de preven9ao 

tais como: uso de mascara, alcool gel, e organizar o distanciamento entre os 

compradores/clientes;

§ 1° - Ficam permitida a abertura de barracas que vendem vestimentas, utensilios domesticos 

e afins, para todos os feirantes do Municipio de Mueuge/Ba e demais localidadcs vizinhas.

§ 2° - Em caso de descumprimento do quanto disposto no caput, ficam os comerciantes 

sujeitos as san9oes Municipals pertinentes.

Art. 14-0 disposto neste Decrelo sera aplicado a orgaos e entidades integrantes da 

Administra9ao Municipal, nos termos dos atos normativos editados peios respectivos entes.

Art. 15- A Secretaria de Saude formara cquipe de servidores para fiscalizar, notificar e 

impedir o desrespeito ao quanto contido nessc Decrelo, bem como a observancia de todas as 

normas sanitarias editadas pelo Municipio de Mucugc/Ba e Estado da Bahia, inclusive com 

fiscaliza9ao dispomve! 24 (vinte e quatro) boras por dia.

Paragrafo unico - Em caso de necessidade. a Administra9ao Municipal, atraves da 

Secretaria de Saude, podera contratar em carater emergencial e temporario, servidores para 

exercerem as atribui9oes estabelecidas nesse Decrelo.

Art. 16 - O nao cumprimento das medidas de enfrentamento ao novo coronavirus 

estabelecidas nos Decretos Municipals acarrclara advertencia, com cassa9ao do alvara em

http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br/
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caso de reincidencia, apos Auto de Constata^ao/infrayao cmitido pcla Vigilancia Sanitaria do 

Municipio, setn prejuizo das samboes adininistrativas. civcis c criminais ja previstas na 

legislate vigente.

Art. 17 - Fica estabelecido a obrigatoriedadc dc Ibmccimento de alcool cm gel 70% 

dispomveis em lugares estrategicos de facil accsso em eomcrcios, igrejas, templos religiosos 

ou sirnilares, buncos, academias e demais estabelecimentos voltados para realiza^ao de 

atividade ffsica, barraeas cm feira livre, bares, pousadas, hotels, restaurantes e outros 

estabelecimentos privados de qualquer tipo nesle municipio;

Art. 18 - Fica estabelecido a obrigatoriedadc de obcdecer as recomenda9oes e normativas 

sanitarias locals e dos estabelecimentos visitantes.

Art. 19 - Caso alguem apresente sintomas sugestivos de COVID -19 (febre, coriza, dor de 

cabe9a, tosse ou diarreia), procurar atendimento cm servi90 de saude e informar aos 

responsaveis pelo estabelecimento de hospedagem, transporte ou guias turisticos, evilando 

expor esses profissionais a infec9ao.

Art. 20- Fica determinado que caso algum funcionario ou proprietario teste positive para 

COVID - 19, os demais colegas devem scr testados c monitorados ate o fim da quarentena.

Art. 21 - Todas as pessoas que tiverem contanto com paciente positive para COVID - 19 

devem permanecer em isolamento por 7 (sele) dias. Caso nao apresentem sintomas depois 

desse periodo estao liberados.

Art. 22 - Se o estabelecimento tiver algum funcionario ou proprietario com suspeita de 

COVID - 19, o estabelecimento devera permanecer aberto e o funcionario deve ser testado e 

monitorado.

Art. 23 - Caso a suspeita do artigo anterior sc eonfirme, devera seguir cm isolamento 

conforme protocolo do Ministerio da Saude.

Art. 24 - Fica estabelecido o distanciamento miniino dc 1.5 m entre clientes e frequentadores 

de academias e demais estabelecimentos voltados para reali/a9ao dc atividade ffsica, barraeas 

em feira livre, bares, pousadas, hotels, restaurantes e outros estabelecimentos privados de 

qualquer tipo neste municipio. supermcrcados. padarias, buncos e estabelecimentos de 

qualquer outra natureza;
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Art. 25 - Fica estabelecido a possibilidade dc terceiros rclirarcm medicamentos para evitar o 

deslocamento de idosos aos postos de saude, mcdiantc a aprescnta9ao de documento do 

paciente e do requerente;

Art. 26 - A Poh'cia Militar da Bahia - PMBA apoiara as mcdidas necessarias adotada no 

Municipio, em conjunto com a Policia Civil c a Vigilancia Sanitaria, seguindo as conduces 

estabelecidas nos Decrctos anteriores do Estado da Bahia n° 20.240/2021 e posteriores sobre 

o tema.

Art. 27 - Este Decreto entra em vigor no dia da sua publica9ao.

Art. 28 - Revogam as demais dispos^oes em conlrario.

Gabinete da Prefeita de Mucuge/BA, em 01 de setcmbro dc 2022.

ANA OLIMPIA HORA MEDRADO 
PREFEl l A
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