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DECRETO Nº 278/2020 

Prorroga prazo de vigência do Decreto nº 241, de 17 de março de 2020, 

que declarou Situação de Emergência em Saúde Pública, no âmbito de 

Municipal, em decorrência do novo coronavírus (COVID-19) e das 

incidências de H1N1; convalida as medidas preventivas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública nesta cidade e dá outras 

providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais consoante art. 61, incisos V e XVIII, da Lei Orgânica Municipal, 

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 

artigo 196 e 197 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, 

dispondo sobre medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas pela Portaria nº 356/2020, do Ministério da 

Saúde, que trata da regulamentação e operacionalização da citada Lei Federal nº 13.979/2020; 

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, por meio da qual o 

Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, por entender se tratar de 

evento complexo que demanda esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação 

da etiologia dessas ocorrências e adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO os casos confirmados de H1N1 e a declaração pela Organização Mundial 

de Saúde - OMS, no dia 11 de março de 2020, de que a COVID-19, nova doença causada pelo novo 

coronovírus é considerado como pandemia; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que 

declarou em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Município de Juazeiro/BA adotou diversas e inúmeras medidas de 

enfrentamento ao Coronavírus através de Decretos e Portaria Municipais; 

CONSIDERANDO o aumento de pessoas com suspeitas e dois (02) casos confirmados de 

pessoas contaminadas no Município em decorrência do Coronavírus (COVID-2019) e o 
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reconhecimento da situação de emergência em saúde reconhecida pelo Município por meio do 

Decreto nº 241, de 17 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que a omissão do Município poderá gerar um grave transtorno à saúde 

coletiva e a responsabilização de seus agentes e do próprio Município decorrente dessa omissão; 

CONSIDERANDO que a cada dia tem se confirmado novos casos de pessoas contaminadas 

com o COVID-19 em todo o território nacional, comprometendo substancialmente a capacidade de 

resposta do Poder Público, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias o início da vigência do Decreto 

nº 241, de 17 de março de 2020, que declarou Situação de Emergência em Saúde Pública, no âmbito 

de todo o território do Município de Juazeiro, Bahia, em decorrência do novo coronavírus (COVID-

19) e das incidências de H1N1 nesta cidade. 

Art. 2º. Ficam ratificadas as medidas preventivas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública estabelecidas por Decretos, no âmbito deste Município, em decorrência do novo coronavírus 

(COVID-19) e das incidências de H1N1 nesta cidade, ficando todas definidas nos termos do presente 
Decreto. 

Art. 3º. Ficam suspensos no âmbito municipal: 

I - realização de  eventos festivos, de qualquer natureza, públicos ou privados;  

II  -  atividades educacionais presenciais em todas as escolas da rede municipal de ensino 

público, até dia 14 de abril de 2020.  

Parágrafo único. A suspensão estabelecida no inciso II aplica-se também aos demais 

estabelecimentos de ensino sediados neste Município. 

Art. 4º. Fica determinado o fechamento dos bares e restaurantes, permitindo o funcionamento 

apenas para o serviço delivery. 

Art. 5º.  A Secretaria de Educação e Juventude deverá formular estratégia de entrega de kits 

de merenda para os alunos nas unidades de ensino do Município. 

Art. 6º. Ficam determinadas as seguintes medidas para garantir prevenção à população: 

I  -  proibição de concessão de férias e suspensão das férias e licenças em curso dos 
servidores da saúde enquanto perdurar a emergência ora declarada; 

II  -  dispensa de trabalho presencial aos servidores acima dos 60 (sessenta) anos de idade e, 

independentemente da idade, às gestantes; 

III - suspensão de viagens e pagamento de diárias a servidores para cursos e treinamentos 

fora do âmbito do município; 
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IV  -  suspensão dos serviços de convivência com idosos e/ou crianças desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade; 

V  -  redução dos agendamentos da Casa Bolsa ou suspensão, quando necessário, devendo 
os serviços ali prestados serem substituídos mediante visitação domiciliar para o caso dos usuários de 

BPC; 

VI  - redimensionamento no atendimento do Centro Pop, com revezamento de equipes, 

disponibilizando banho, higienização das mãos, café da manhã e fichas para entrega das quentinhas 
com talheres descartáveis no Restaurante Popular, a fim de evitar aglomerações; 

VII  - suspensão do Festival de Teatro Wellington Monteclaro 2020, bem como os espetáculos 

sacros apoiados pelo Poder Público Municipal; 

VIII - suspensão do serviço de emissão da Carteira do Idoso, por tempo indeterminado, salvo 

em situações especiais, assegurando seu direito e considerando as medidas de restrição de 
deslocamento determinadas por entes federados que disciplinam o transporte público ou privado; 

IX - suspensão, por tempo indeterminado, dos atendimentos presenciais nas unidades do 
CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, Casa do Bolsa Família e CIAM, salvo os casos de 
extrema urgência, avaliados pelo técnico responsável, preferencialmente através de contato telefônico, 

bem como observando as medidas protetivas de saúde; 

X - suspensão de todos os autogerenciamentos de jornada de agente público no âmbito do 

Município, em especial daqueles com atribuições inerentes à saúde; 

XI - suspensão da cobrança do Zona Azul até o dia 13 de abril de 2020; 

XII - suspensão do atendimento ao público nas secretarias municipais, exceto na Secretaria 
de Saúde, SAAE, Secretaria de Fazenda (SEFAZ) e situações emergenciais. 

Parágrafo único. Os funcionários dos serviços de que trata o inciso IX trabalharão em regime 

de plantão. 

Art. 7º. Fica determinado à Guarda Civil Municipal que reorganize seu contingente para 

atender, prioritariamente, as ações de vacinação no prazo estabelecido pela Secretaria de Saúde. 

§ 1º. Ficam suspensas todas as férias, licenças e quaisquer dispensas de servidores integrantes 

da Guarda Civil Municipal. 

§ 2º. Todos os Guardas Civis Municipais eventualmente destacados para outros órgãos 

públicos deverão se apresentar ao Comandante para as ações de enfrentamento da emergência em 

saúde. 

Art. 8º. Ficam mantidos os canais de comunicação criados para a população com a finalidade 

de atendimento e orientações sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do 

COVID-19 e do H1N1. 

Parágrafo único. O atendimento de que trata o caput deste artigo será feito através de ligação 

ou WhatsApp, por três (03) profissionais da saúde. 
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Art. 9º. Fica limitado o atendimento a um número simultâneo máximo de 30 (trinta) pessoas 

em cada um dos equipamentos que seguem:  

I - Serviço de Atendimento ao Munícipe – SAM; 

II - Secretarias Municipais; 

III - Farmácias da família, farmácias privadas, lojas e instituições bancárias.   

§ 1º.   No caso de atendimento nos mercados e supermercados o número limitado de 

atendimento é de 50 (cinquenta) pessoas simultaneamente; 

 § 2º. No caso de atendimento nos hipermercados o número limitado de atendimento é de 

100 (cem) pessoas simultaneamente. 

§ 3º.  Em todos os casos dispostos neste artigo, deverá ser garantida a distância mínima de um 

(01) metro entre os usuários dos serviços. 

Art. 10. Fica determinado que o atendimento nos estabelecimentos das instituições bancárias 

situados no território do Município de Juazeiro, se dará da seguinte forma: 

I. De forma presencial exclusivamente para serviços prioritários e essenciais, limitando-se o 

acesso simultâneo a trinta (30) pessoas; 

II. Cada instituição deve organizar o espaço de atendimento e filas de espera nas áreas 

internas e externas com sinalização horizontal, de modo a manter a distância mínima de 01 (um) 

metro entre as pessoas e evitar aglomeração; 

III. Recomenda-se a otimização no atendimento das agências bancárias por meios eletrônicos 

e de autoatendimento. 

 Art. 11. As lotéricas e correspondentes bancários deverão organizar os atendimentos de modo 

que fiquem no espaço interno somente aqueles que estiverem em atendimento, permanecendo os 

demais no lado externo, com sinalização devidamente organizada e respeitando a distância mínima 

de 01 (um) metro entre as pessoas e evitar aglomeração. 

 Art. 12. Fica determinado aos condomínios a interdição de áreas comuns, a exemplo de 

piscinas, academias, parquinhos, campos, quadras, espaços de festas, e demais áreas comuns que 

propiciem a aglomeração de pessoas. 

Art. 13. Deverão permanecer fechados shoppings e galerias até 13 de abril de 2020, facultando 

manter abertas apenas as farmácias, lotéricas e bancos, que se encontram nestes estabelecimentos.  

§ 1º. A faculdade de que trata o caput deste artigo fica condicionada ao dever de cumprir as 

determinações de que tratam os artigos 9º, 10 e 11 deste Decreto. 

§ 2º. As demais lojas, incluindo as das praças de alimentação de shoppings e galerias, poderão 

continuar atendendo exclusivamente no sistema delivery. 
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 Art. 14. Recomenda-se que não sejam realizadas cerimônias e cultos religiosos de forma 

presencial, devendo sua realização ser feita preferencialmente por meios eletrônicos. 

 Art. 15. Recomenda-se às funerárias e demais estabelecimentos destinados a velório e 

cerimônias funerárias em geral que se organizem a fim de evitar aglomeração nos ambientes. 

Art. 16. Fica suspensa a utilização de quaisquer equipamentos públicos destinados a esporte e 

lazer, notadamente da Orla 2, Parque Fluvial e Lagoa de Calu, bem como suspende as atividades da 

Academia da Saúde e das academias privadas, com ou sem modalidades esportivas específicas, a 

exemplo de boxe e Crossfit. 

Art. 17. Fica determinada a suspensão das atividades em clubes sociais, associações atléticas 

e congêneres. 

Art. 18. Fica determinada a higienização dos ônibus do transporte coletivo, bem como dos 

ônibus que transportam os trabalhadores das fazendas da região de Juazeiro. 

Art. 19. Recomenda-se que o Governo do Estado proíba o acesso de vans e ônibus do 

transporte alternativo/complementar à cidade a partir do dia 24 de março de 2020. 

Art. 20. O transporte coletivo urbano municipal terá circulação reduzida a partir do dia 

24/03/2020, restringindo-se seus itinerários aos seguintes horários: 

I – das 05h às 08h; 

II – das 11h às 14h; 

III – das 17h às 19h; 

IV – das 21h às 23h.  

Art. 21. Recomenda-se ao Governo do Estado o fechamento da Rodoviária de Juazeiro a partir 

do dia 24/03/2020. 

Art. 22. Fica determinada a adoção de estratégias preventivas no Mercado do Produtor, a 

partir do dia 23 de março de 2020, promovendo aferição de temperatura nas pessoas que chegam de 

outros estados e municípios, assim como a higienização de espaços e alimentos e distância mínima 

de um (01) metro entre os frequentadores. 

§ 1º. Fica restringido o acesso ao Mercado do Produtor, impedindo a entrada de caminhoneiros 

oriundos de cidades com casos já confirmados de COVID-19. 

§ 2º. A Autarquia Municipal de Abastecimento (AMA) deverá disciplinar a entrada do 

caminhão e mercadorias na hipótese do parágrafo anterior. 

§ 3º. A AMA deverá limitar e divulgar o número de caminhões e carrinheiros que terão acesso 

por período. 
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Art. 23. Fica determinado que as escolas selecionadas da Rede Municipal serão utilizadas 

como salas de vacinação para o H1N1. 

§ 1º. Na fase inicial, as vacinas de que trata o caput serão aplicadas exclusivamente em idosos 

acima de 60 (sessenta) anos e profissionais de saúde na campanha que se iniciará em 23 de março de 

2020. 

§ 2º. A medida disciplinada no parágrafo anterior objetiva evitar aglomerações nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). 

Art. 24. Recomenda-se ao Corpo de Bombeiros e Marinha que impeçam os acesso de banhistas 

às ilhas, a fim de evitar aglomerações. 

Art. 25. Fica estabelecido o atendimento via agendamento na Companhia de Segurança, 

Trânsito e Transporte - CSTT. 

Art. 26. Fica determinado que a CSTT e a Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento 

Urbano (SEMAURB) façam campanhas de rua com uso de carro de som, orientando o 

distanciamento mínimo de pessoas em filas e que evitem aglomerações. 

 Art. 27. Fica determinado o fechamento do comércio em geral, notadamente de produtos e 

serviços, até o dia 13 de abril de 2020, mantendo abertos apenas farmácias, supermercados, 

mercadinhos, padarias, açougues, casas de ração animal, lojas de defensivos e insumos agrícolas, lojas 

de material hospitalar, produtos de higiene e limpeza, depósitos de água e de gás de cozinha, bem 

como postos de combustíveis, preservando em todos os casos, o distanciamento e limite mínimo de 

pessoas em cada ambiente. 

§1º. Fica determinado que os estabelecimentos cujo funcionamento está autorizado no caput 

deverão disponibilizar álcool em gel 70% para higienização dos clientes. 

§ 2º. Também se excepciona do fechamento estabelecido no caput deste artigo, os serviços de 

transporte e armazenamento de mercadorias, as centrais de distribuição, as oficinas, em especial as 

oficinas de máquinas agrícolas e as oficinas de manutenção de veículos leves e pesados, a fim de 

assegurar a regular atividade dos estabelecimentos essenciais que funcionarão neste período. 

 § 3º. Os estabelecimentos de comércio, embora fechados para atendimento presencial, poderão 

funcionar através de serviços de entrega em domicílio, inclusive via aplicativos e comércio eletrônico. 

Art. 28. Fica determinado o fechamento dos mercados públicos, feiras livres e camelódromo, 

bem como salões de beleza e centros estéticos até o dia 13 de abril de 2020.  

 Art. 29. Recomenda aos órgãos estaduais e federais o controle das rodovias de acesso a 

Juazeiro, impedindo a entrada de pessoas oriundas de cidades com casos já confirmados de COVID-

19. 

 Art. 30. Fica a Secretaria de Saúde responsável por reorganizar os serviços da Rede Municipal 
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de Saúde, com objetivo de priorizar os casos suspeitos de COVID-19 e H1N1, dispondo-os em 

Portaria, quando necessário. 

 Art. 31. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, 

ficando mantidas aquelas já realizadas em decorrência de Decretos Municipais anteriores. 

 Art. 32. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO, ESTADO DA BAHIA, em 30 

de março de 2020. 

 

MARCUS PAULO ALCÂNTARA BOMFIM 
Prefeito Municipal 

 
 

EDUARDO JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS 
Procurador-Geral do Município 


