
Nº 2286 - ANO XIV

Diário 
MACARANI

Prefeitura Municipal de 

edição disponível no site www.macarani.ba.gov.br

Miller Silva Ferraz
PREFEITO

Ofi cial
Sexta-feira, 20 de Março de 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACARANI
Avenida Camilo de Jesus Lima, 101 – Centro

CEP 45.760-000 – Macarani/BA
CNPJ 13.751.540/0001-59

     prefeituramacarani@hotmail.com          Tel (77) 3274-2021
                                                                            Fax (77) 3274-2022

DECRETO Nº 1.226, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Declara Situação de Emergência em todo o território 
da cidade de Macarani – Estado da Bahia, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACARANI, ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Macarani, o 
inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e com 
fundamento no inciso II do § 1º do art. 6º da Lei Federal nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990,

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição 
Federal;

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 
11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 
a fim de evitar a disseminação da doença,

Considerando o registro de um caso suspeito de pessoa oriunda do 
Município de Porto Seguro, cidade onde já se constatou casos do Coronavírus,

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março 
de 2020, do Estado da Bahia,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica declarada Situação de Emergência em todo o território 
macaraniense, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença 
Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do 
Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins 
de prevenção e enfrentamento à COVID-19.
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Art. 2º - Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no 
âmbito das suas competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as 
ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º - Para fins do art. 1º deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo 
Municipal, consideram-se serviços públicos essenciais as atividades 
relacionadas a segurança pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização e 
arrecadação.

Art. 4º - Ficam estabelecidas a medição de temperatura das pessoas que 
chegam ao Município de Macarani pelas vias rodoviárias, em qualquer transporte 
coletivo intermunicipal, público e privado nas modalidades regular, fretamento, 
complementar, alternativo e de vans.

Art. 5º - Nos casos de quadro clínico sugestivo de coronavírus, o 
passageiro terá amostra respiratória coletada, receberá Equipamento de 
Proteção Individual - EPI e será monitorado pela Autoridade Sanitária local.

Art. 6º - As pessoas com quadro de COVID-19, confirmado 
laboratorialmente ou por meio de quadro clínico-epidemiológico, nos termos 
definidos pelo Ministério da Saúde, devem obrigatória e imediatamente 
permanecer em isolamento domiciliar mandatório.

Parágrafo único. - Não poderão sair do isolamento sem liberação 
explícita da Autoridade Sanitária local, representada por médico ou equipe 
técnica da vigilância epidemiológica.

Art. 7º - Fica autorizada a realização de despesas para a contratação de 
profissionais e pessoas jurídicas da área de saúde, aquisição de medicamentos, 
leitos e outros insumos.

Art. 8º - A Guarda Civil Municipal de Macarani realizará a fiscalização do 
quanto disposto neste Decreto, com eventual apoio da Polícia Militar da Bahia -
PMBA.

Parágrafo único - A abordagem dos veículos ocorrerá nas estradas que 
ligam Macarani às cidades de Itapetinga e Encruzilhada, na Bahia, bem como à 
cidade de Bandeira, em Minas Gerais.

Art. 8º - Os casos omissos deverão ser decididos pelos órgãos integrantes 
da Administração Municipal.

Art. 9º - São mantidos, em todos os termos, as disposições do Decreto nº 
1.225, de 17 de março de 2020.

Sexta-feira, 20 de Março de 2020
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Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 
produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado 
pelo coronavírus, previsto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, em 20 de março de 2020.

MILLER SILVA FERRAZ
Prefeito Municipal de Macarani

Sexta-feira, 20 de Março de 2020
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PORTARIA Nº 1.005, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Concede licença prêmio a Lucinete 
Maria de Jesus Arifa, e dá outras 
providências.

O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de uma de 
suas atribuições legais, 

RESOLVE

Art. 1º. Conceder, nos termos dos artigos. 124 a 131, da Lei 087/1969 –
Estatuto dos Servidores Públicos de Macarani, licença prêmio à servidora
Lucinete Maria de Jesus Arifa, auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, pelo período de 03 (três) 
meses, a partir de 26 de março de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 20 de 
março de 2020.

MILLER SILVA FERRAZ
    Prefeito Municipal

Sexta-feira, 20 de Março de 2020
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