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1. INTRODUÇÃO

Diante da Emergência de Saúde Pública do Novo Coronavírus (2019-n CoV) e com
base nas informações e recomendações disponibilizadas pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) e Ministério da Saúde (MS), a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, por meio da
Diretoria de Vigilância Epidemiológica, construiu o Plano Estadual de Contingência para
Enfrentamento do vírus 2019-n CoV. O presente documento foi elaborado com a participação do
Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS-BA), equipe da
Diretoria de Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), e da equipe
técnica da secretaria de saúde de Catu, que descreveu o processo de trabalho de acordo com a
realidade local. Em anexo a este plano, estão disponíveis fluxogramas de atendimento nos
diferentes pontos de atenção à saúde, decreto municipal, portarias, nota de orientação expedida
pela secretaria municipal de saúde para reorganizar o atendimento nas unidades de saúde, nota
técnica municipal 02/2020, contendo normativas atualizadas; e demais medidas adotadas pela
Prefeitura Municipal de Catu

Tem como finalidade instrumentalizar os gestores municipal e de saúde, servidores e
trabalhadores dos serviços de saúde da rede de atenção à saúde, públicos, filantrópicos e
privados para implementação de ações adequadas e oportunas, a fim de evitar a introdução do
vírus e reduzir complicações e danos ocasionadas pelo vírus (2019-n CoV) na população
Catuense. Destaca-se que as medidas a serem adotadas deverão ser proporcionais e restritas
aos riscos vigentes. Considerando as constantes atualizações disponibilizadas pela OMS e MS,
este Plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua utilização prática e das mudanças
observadas no cenário epidemiológico.
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2. OBJETIVOS E METAS

2.1.

OBJETIVO GERAL

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo
Coronavírus (COVID-19) no Município de Catu- Bahia, diante da Pandemia estabelecida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Monitorar oportunamente a emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de

Catu - Bahia;
•

Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário epidemiológico;

•

Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde, assistência, suporte

laboratorial, comunicação e gestão);
•

Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus

(COVID-19), na rede municipal de saúde e com a rede de referência definida pela SESAB.
•

Instituir o Comitê de acompanhamento das ações de prevenção e controle do novo

Coronavírus (COVID-19) a fim de garantir a promoção de ações intersetoriais e o
estabelecimento de responsabilidades por setores específicos.

2.3.

METAS

• Notificar e investigar, em tempo oportuno, 100% dos casos de Coronavírus;
• Investigar, oportunamente, 100% dos óbitos suspeitos por Coronavírus;
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3 PERFIL DEMOGRÁFICO, SÓCIOECONOMICO E DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE
MUNICIPAL
A emancipação do município à categoria de cidade, em 26 de junho de 1868
(conforme Lei Municipal nº 1.058), com o nome de Santana do Catu, revela a influência da Igreja
Católica na dimensão política local, pois, segundo registros oficiais, coube a esta instituição dar
o primeiro passo para a fundação da freguesia de Santana do Catu e proceder a demarcação
dos seus limites, que antes pertenciam à sesmaria do Conde da Ponte, posteriormente chamada
de Vila de São Francisco, atual cidade de São Francisco do Conde. O gentílico das pessoas
nascidas no município é catuense.

Posteriormente renomeado Catu (Decreto Estadual 7.455 de 23/06/1931), o município
dista cerca de 90 Km da capital do Estado (Salvador). Possui um clima predominantemente
quente e úmido, com ventos moderados e períodos de chuva sem hora marcada. A temperatura
média anual é de cerca de 24°C (IBGE, 2017).

A organização político-administrativa compreende a sede municipal, 02 distritos (Bela
Flor e Sítio Novo) e 01 povoado (Pedras). Seus limites geográficos englobam os municípios de
Alagoinhas, Araçás, Pojuca, São Sebastião, Terra Nova e Teodoro Sampaio. Os principais rios
que cortam o município são os rios Catu, Quiricozinho, Una e Pojuca, além das lagoas Canta
Galo, Api, Lagoão, Encantada e Araticum.

Catu é um município brasileiro do estado da Bahia localizado entre Salvador e
Alagoinhas e faz parte da microrregião de Alagoinhas, margeado pela Rodovia BR 110 e pela
linha ferroviária Centro Atlântico. Possui uma extensão territorial de 426,955 km². Edificada em
terreno acidentado, a sede apresenta curioso aspecto urbano, sendo as ladeiras uma
característica peculiar.

O município de Catu está inserido na região de saúde do Núcleo de Saúde da
Região Nordeste (NRS Nordeste) sendo 18 municípios na Região de Alagoinhas e 15 municípios
na

Região

de

Ribeira

do

Pombal,

definidos

conforme

o

Plano

Diretor

de

Regionalização/Resolução CIB Nº 132/2007 com alterações da Resolução n° 57/ 2008. A
Região de Alagoinhas possui uma população de 506.424 habitantes (IBGE/2010) que representa
3,61% da população total do Estado da Bahia, sendo 91% SUS dependente.
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Apresenta uma extensão territorial de 12.086,914 km² e uma maior densidade
demográfica (42hab/km²) comparando com a densidade demográfica da Bahia (27 hab/km²). A
distância média de seus municípios para Salvador é de164 km.

Segundo o IBGE (2019), a população estimada para o ano de 2019 é de 54.704
habitantes, uma estimativa que demonstra um crescimento significativo na densidade
populacional, se considerarmos que, no censo de 2010, a contagem populacional apontava para
o total de 51.077. De acordo com o perfil populacional, o público feminino é discretamente maior
que o masculino.

O Programa Saúde da Família representa a principal porta de entrada da população
para o Sistema Municipal de Saúde. Atualmente contamos com 15 equipes de saúde da família,
com equipes completas. O acesso da população aos serviços de média complexidade é
orientado e regulado pela central de marcação de consultas e de Regulação da Oferta, que
através do sistema informatizado atende as demandas da população residente e da população
referida pelos municípios pactuados (Programação Pactuada de Média Complexidade).

Os casos de Urgência e Emergência são atendidos no Hospital Municipal de Catu,
unidade administrada atualmente pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que atua como
principal referência para atendimento em urgências e emergências para os munícipes catuenses
e pacientes dos municípios circunvizinhos, que são referenciados para cirurgias eletivas e
cirurgias ortopédicas.

O SAMU 192 no município atua com uma USB – Unidade de Suporte Básico de Vida,
com equipe técnica plantonista. Foi implantado em 2013 e atua com base descentralizada,
atendendo demandas da abrangência municipal, com base central de regulação no município de
Alagoinhas.

Os Serviços especializados na média complexidade, disponibilizados pela Rede de
Saúde Pública Municipal compõem o grande suporte para referência das demandas solicitadas
na atenção primária à saúde. Dispomos de Ambulatório Municipal, Laboratório Municipal, CAPS
I, Centro de Apoio Psicossocial, CEAM- Centro de Atenção Especializada Multidisciplinar, CEOCentro de Especialidades Odontológicas.
8

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde de Catu
4 COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGÊNCIA DO CORONAVIRUS
O Plano Municipal de Contingência do Coronavírus está estruturado em 07 (sete)
componentes, cada um deles adaptado aos protocolos do Ministério da Saúde, do Estado da
Bahia e voltado para a sua operacionalização. São eles:
4.1 Vigilância em Saúde;
4.2 Atenção Básica à Saúde;
4.3 Assistência da Média e Alta Complexidade;
4.4 Assistência Farmacêutica;
4.5 Laboratório;
4.6 SAMU
5 Assessoria de Comunicação;
6 Gestão e Financiamento.
4.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.1.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIGEP)

ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA À POSSÍVEL EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19)
A resposta à emergência do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Catu- Bahia
será organizada e implementada de acordo com os três níveis propostos no Plano de
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Cada nível
de resposta levará em consideração a avaliação do risco de introdução do novo Coronavírus e o
impacto para a saúde pública. Os cenários possíveis serão:

Cenário de ALERTA – corresponde a uma situação em que o risco municipal de
introdução do COVID-19 seja elevado e não apresente casos suspeitos.
Cenário de PERIGO IMINENTE – corresponde a uma situação em que há confirmação
de caso suspeito.
Cenário de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA - corresponde a uma situação em
que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19) ou
reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública, no âmbito do Estado da Bahia.
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MEDIDAS DE RESPOSTA AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
As medidas de resposta à emergência do novo Coronavírus (COVID-19), no município
de Catu - Bahia, levarão em consideração a declaração de Pandemia pela OMS, a capacidade
operacional da rede municipal de saúde e as recomendações dos Planos nacional e estadual de
contingência para o enfrentamento do novo coronavírus - COVID-19. Poderão ser adotas
medidas contingenciais num possível cenário de transmissão autóctone/local (cenário de
emergência em saúde pública).
Em linhas gerais as medidas serão adotadas pelas seguintes áreas:
• Vigilância em Saúde,
• Assistência à Saúde,
• Suporte Laboratorial,
• Medidas de Controle de infecção,
• Assistência Farmacêutica,
• Vigilância Sanitária;
• Comunicação de Risco e Gestão.

Quadro 1 – Cenários de resposta da Vigilância Epidemiológica Municipal à possível emergência
do novo Coronavírus.
ALERTA

PERIGO IMINENTE

Sensibilizar os serviços de saúde para a
detecção, notificação, investigação e

Intensificar com a SESAB o

monitoramento de prováveis casos

aprimoramento das ações de

suspeitos para infecção humana pelo

investigação e controle.

novo Coronavírus (COVID-19)
Monitorar eventos e rumores na

Monitorar eventos e rumores na

imprensa, redes sociais e junto aos

imprensa, redes sociais e junto

serviços de saúde.

aos serviços de saúde.

EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA

Intensificar a orientação à
população quanto a prevenção
e controle do novo Coronavírus
(COVID-19)
Divulgar atualização de
procedimentos a serem
adotados no cenário de
transmissão local.

Reforçar a importância da comunicação Notificar, investigar e monitorar

Notificar, investigar e monitorar

e notificação imediata de casos

prováveis casos suspeitos para

prováveis casos suspeitos para

suspeitos para infecção humana pelo

infecção humana pelo novo

infecção humana pelo novo

novo Coronavírus (COVID-19).

Coronavírus (COVID-19).

Coronavírus (COVID-19)
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Emitir alertas para as Coordenadorias
Regionais de Saúde, Unidades de
Atenção Primária à Saúde, Unidades de
Pronto Atendimento, ao SAMU e à
Rede Hospitalar, sobre a situação
epidemiológica no município, com
orientações para a preparação de
resposta, com medidas de prevenção e
controle para a infecção humana pelo

Atualizar os alertas para as
Coordenadorias Regionais de
Saúde, Unidades de Atenção
Primária a Saúde, Unidades de
Pronto Atendimento, SAMU e à
Rede Hospitalar, sobre a
mudança de cenário.

Intensificar a parceria com a
SESAB e outros parceiros para
potencializar e oportunizar as
ações de investigação e
controle do novo Coronavírus
(COVID-19)

novo Coronavírus (COVID-19)
Intensificar a articulação com
Monitorar o comportamento dos casos

os serviços de referência

de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome

organizados pela SESAB

Orientar para a utilização dos

Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos

(seguir Plano Estadual de

equipamentos de proteção

sistemas de informação da rede, para

Contingências para

individual apropriado para cada

permitir avaliação de risco e apoiar a

Enfrentamento do Novo

situação.

tomada de decisão.

Coronavírus - COVID-19) para
ajuste dos fluxos de pacientes.

Elaborar e promover, em parceria com a
SESAB, a capacitação de recursos
humanos para a investigação de casos
suspeitos de infecção humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19)

Mobilizar a rede de vigilância
Intensificar a articulação com os

em saúde para a preparação e

serviços de referência

adoção oportuna de medidas

organizados pela SESAB para

voltadas à prevenção e controle

ajuste dos fluxos de pacientes.

do novo Coronavírus (COVID19)

Articular com a rede de serviços

Articular com a rede de serviços

Acompanhar oportunamente as

públicos e privados de atenção à saúde

públicos e privados de atenção à

revisões das definições de

o aprimoramento e a detecção de

saúde o aprimoramento e a

vigilância, diante de novas

possíveis casos suspeitos nos serviços

detecção de possíveis casos

evidências ou recomendações

de saúde.

suspeitos nos serviços de saúde. da OMS/MS.

---------

Adotar medidas de isolamento

Adotar medidas de isolamento

domiciliar ou hospitalar em casos domiciliar ou hospitalar em
de suspeita.

casos confirmados.

Acompanhar oportunamente as

Elaborar e divulgar informes

Elaborar e divulgar informes

revisões das definições de vigilância,

epidemiológicos sobre a situação Epidemiológicos sobre a

diante de novas evidências ou

do novo Coronavírus no

situação do novo Coronavírus

recomendações da OMS/MS.

município.

(COVID-19) no Município.

Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020. Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
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4.1.2

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
A atuação da equipe da Vigilância Sanitária municipal se dará em todo território de Catu,

com ações de fiscalização, notificação e acompanhamento do cumprimento do Decreto
Municipal nº 300|2020, promovendo ações de educação em saúde, estimulando as boas práticas
de higiene e disseminando informações a respeito das medidas de prevenção e combate à
Pandemia. Abaixo seguem ações da Vigilância Sanitária Municipal em resposta à possível
emergência do novo Coronavírus. A Portaria 042 de 22/04/2020 (em anexo) designa servidores
para desempenharem a função de fiscais sanitários para enfrentamento da pandemia. Os
funcionários auxiliarão na fiscalização dos Decretos municipais de suspensão de atividades não
essenciais. Estão aptos, por exemplo, à inspeção e fiscalização sanitária e lavratura de auto de
infração ou interdição.

Quadro 2 - Cenários de resposta da Vigilância Sanitária Municipal à possível emergência do
novo Coronavírus.
ALERTA

PERIGO IMINENTE

Articular reunião com todos os
responsáveis por estabelecimentos do

Fiscalizar e notificar os

município (religiosos, educacionais

estabelecimentos do município

comerciais, industriais e outros), com o

(religiosos, educacionais

objetivo de orientar sobre medidas de

comerciais, industriais e outros),

prevenção previstas na Lei Estadual n°

que não seguir as

13.706/2017, que determina a obrigação

recomendações Lei Estadual n°

da disponibilidade oferecer álcool gel aos 13.706/2017
trabalhadores e clientes.

EMERGÊNCIA EM
SAÚDE PÚBLICA
Fiscalizar, notificar e aplicar
sansões aos
estabelecimentos do
município (religiosos,
educacionais comerciais,
industriais e outros), que não
seguir as recomendações da
Lei Estadual n° 13.706/2017
Reforçar a utilização de

Reforçar a utilização de rotinas e

Reforçar a utilização de rotinas e rotinas e procedimentos de

procedimentos de higienização das

procedimentos de higienização

higienização das unidades de

unidades de saúde e na secretaria

das unidades de saúde e na

saúde e na secretaria

Municipal de Saúde, em especial

secretaria Municipal de Saúde,

Municipal de Saúde, em

interruptores, puxadores, telefone,

em especial interruptores,

especial interruptores,

corrimão.

puxadores, telefone, corrimão.

puxadores, telefone,
corrimão.
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Disponibilizar material informativo para
viajantes sobre prevenção e controle da
infecção humana pelo novo coronavírus
e outros vírus respiratórios.

Disponibilizar material
informativo para viajantes sobre
prevenção e controle da infecção
humana pelo novo coronavírus e
outros vírus respiratórios.

Disponibilizar material
informativo para viajantes
sobre prevenção e controle
da infecção humana pelo
novo coronavírus e outros
vírus respiratórios.

Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

4.1.3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
No intuito de apoiar e orientar sobre as medidas de prevenção e controle do novo
Coronavírus (COVID-19) foram formuladas orientações técnicas direcionadas aos trabalhadores
que porventura tenham contato com casos suspeitos do novo Coronavírus (COVID-19). É objeto
destas orientações, o trabalhador dos serviços de saúde, e todos os trabalhadores do município
que se expõem ao grande risco de contaminação pelo COVID-19.
Vale ressaltar que, os trabalhadores que atuam nos serviços de saúde apresentam um
maior risco de exposição, contaminação e infecção por agentes biológicos patogênicos,
incluindo o novo Coronavírus (COVID-19). Assim, é essencial a adoção de medidas de
prevenção e controle durante todas as etapas de atendimentos a casos suspeitos ou
confirmados: antes da chegada do usuário/paciente ao serviço, na triagem e espera do
atendimento e durante toda a assistência prestada.
Apenas a adoção integrada de todas as medidas é que garante a minimização dos
riscos de infecção nos ambientes de saúde.
Estas medidas incluem precauções padrão, tais como: proteção individual voltada aos
trabalhadores e controles administrativos, ambiental e de engenharia.

4.1.4 RECOMENDAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Recomenda-se o uso dos seguintes EPI:

Para o atendimento de casos suspeitos de COVID-19 são recomendados:
1)

gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) máscaras cirúrgicas; 4) avental

impermeável de mangas compridas; 5) luvas de procedimentos.
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• Para a realização de procedimentos geradores de aerossóis os responsáveis
pela realização de procedimentos de casos suspeitos de COVID-19 devem utilizar os EPI’s
acima citados, substituindo a máscara cirúrgica pela máscara de proteção respiratória
(respirador particulado), com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo
N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).

São exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis: intubação traqueal;
aspiração nasofaríngea e nasotraqueal; ventilação não invasiva; ressuscitação cardiopulmonar;
ventilação manual antes da intubação; broncoscopia; autópsia envolvendo tecido pulmonar;
coleta de espécime clínico para diagnóstico de doenças respiratórias; dentre outros.
• Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de exposição do
profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções. Os óculos devem ser
exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, devendo, após o uso, sofrer
processo de limpeza com água e sabão/ detergente e desinfecção. Sugere-se a desinfecção por
fricção com álcool 70% após cada uso ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante;
• Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme recomendada nas
precauções padrão, quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue,
fluidos corporais, secreções, excreção, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos
contaminados;
• Capote/Avental Impermeável Descartável: devem ser utilizados pelos técnicos
que realizarão a coleta de material para exame.
IMPORTANTE: Em nenhuma hipótese, os EPI’s aqui relacionados devem ser compartilhados
entre os trabalhadores.

4.1.5 ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS EPI

COMPETE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AO EPI:
• Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a que estão
expostos;
• Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, a guarda e a conservação;
• Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
• Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
Processos de aquisição de EPI serão realizados pela Secretaria Municipal de Saúde
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4.1.6 ATRIBUIÇÕES DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AOS EPI

COMPETE AOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AO EPI:
• Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
• Responsabilizar-se pela guarda e conservação;
• Comunicar à Secretaria de Saúde qualquer alteração que o torne impróprio, como por exemplo,
o uso de máscaras molhadas ou amassadas.

Para os profissionais de apoio (limpeza, nutrição, hotelaria) que estejam envolvidos na
realização de serviços que tenham relação com os casos suspeitos ou confirmados de infecção
humana pelo COVID-19 ou em atividades que envolva o contato com superfícies e materiais
potencialmente contaminados recomenda-se os seguintes EPIs: 1) gorro; 2) óculos de proteção
ou protetor facial; 3) máscara cirúrgica; 4) avental impermeável de mangas compridas; 5) luvas
de procedimentos.

Para recepcionistas, vigilantes ou outros trabalhadores que se envolvam no
acolhimento dos pacientes nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de máscara cirúrgica e
higiene das mãos.

4.1.6 DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTADOS COM O COVID-19

Após o atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção humana pelo
2019-nCoV, deve-se realizar o descarte adequado de todos os EPIs e, imediatamente após o
descarte, a higienização das mãos. Os resíduos potencialmente infectados com o COVID-19
devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. O tratamento pode ser
feito dentro ou fora da unidade geradora, inclusive fora do estabelecimento, desde que
respeitadas às condições mínimas de acondicionamento e transporte destes resíduos. Esses
resíduos devem ser acondicionados em sacos brancos leitosos devidamente identificados como
material potencialmente infectante.
No formulário para notificação eletrônica imediata, disponibilizado pelo CIEVS, o
campo ocupação é de preenchimento obrigatório, e tem como foco os profissionais dos serviços
de saúde.
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Quadro 3 – Cenário de resposta da Vigilância em Saúde do Trabalhador à possível emergência
do novo Coronavírus

ALERTA

Sensibilizar trabalhadores da
saúde e profissionais de apoio
sobre a prevenção da transmissão
de agentes infecciosos em
prováveis casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (COVID-19)

PERIGO IMINENTE

EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA

Limitar o número de trabalhadores
do serviço de saúde e familiares
em contato com os casos
suspeitos ou confirmados de
infecção humana pelo (COVID-19).
Sempre que possível, designar

Intensificar a orientação aos
trabalhadores quanto à prevenção
e controle do novo (COVID-19)

uma equipe do serviço de saúde
exclusivamente para esses casos.

Elaborar, em parceria com a
Assessoria de Comunicação

Investigar e monitorar prováveis

Investigar e monitorar prováveis

(ASCOM), material informativo e

casos suspeitos para infecção

casos suspeitos para infecção

manter disponíveis normas e

humana pelo novo Coronavírus

humana pelo novo Coronavírus

rotinas dos procedimentos

(COVID-19) relacionada ao

(COVID-19) relacionada ao

envolvidos na assistência aos

trabalho.

trabalho.

casos suspeitos ou confirmados.
Elaborar e promover, em parceria
com a SESAB, treinamento dos
trabalhadores sobre o uso e
descarte adequado de
equipamentos de proteção
individual e coletiva, de acordo
com as orientações da NOTA
TÉCNICA Nº 04/2020

Manter registro e monitorar os
trabalhadores que entraram em
contato direto com casos suspeitos
ou confirmados seja em portos,

–

aeroportos, fronteiras, alfândegas,
serviços de saúde, etc.

GVIMS/GGTES/ANVISA.
Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
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4.1.7 VIGILÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE EM SÁUDE
Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por
doença respiratória, causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e considerando-se as
recomendações da Organização Mundial de Saúde, a vigilância do sistema de informação
municipal deve atuar segundo as ações de vigilância em três níveis de atenção: Alerta, Perigo
Iminente e Emergência em Saúde Pública:

Quadro 4 - Cenários de resposta da Vigilância do Sistema de Informação e Análise em Saúde à
possível emergência do novo Coronavírus.

ALERTA

EMERGÊNCIA EM SAÚDE

PERIGO IMINENTE

PÚBLICA

Sensibilizar os serviços de saúde
para a detecção, notificação,
investigação e monitoramento de
prováveis casos suspeitos para
infecção humana pelo novo
Coronavírus (Covid-19), utilizando
alertas nos sistemas informação em

Sensibilizar a Rede de Vigilância e
Atenção à Saúde organizada

Divulgar as normas e diretrizes
do MS para a prevenção e

sobre a situação epidemiológica

controle da infecção humana

do município e as ações de

pelo novo Coronavírus.

enfrentamento.

saúde da rede assistencial
Revisar as definições de vigilância

Revisar as definições de vigilância

sistematicamente, diante de novas

sistematicamente, diante de novas referência notifiquem,

evidências ou recomendações da

evidências ou recomendações da

investiguem e monitorem os

OMS

OMS

casos.

Notificar, investigar e monitorar

Manter a Rede de Vigilância e

Reforçar a importância da

prováveis casos suspeitos para

Atenção à Saúde organizadas

comunicação e notificação imediata

infecção humana pelo novo

sobre a situação epidemiológica

de casos suspeitos para infecção

Coronavírus (2019-nCoV),

do país e a necessidade de

humana pelo novo Coronavírus

conforme a definição de caso

adoção de novas medidas de

(Covid-19)

estabelecida, no devido sistema de

prevenção e controle da infecção

informação orientado pelo MS.

humana pelo novo Coronavírus.

Articular com a rede de serviços

Articular com a rede de serviços

públicos e privados de atenção à

públicos e privados de atenção à

saúde o aprimoramento e a

saúde

detecção de possíveis casos

detecção

suspeitos nos serviços de saúde.

suspeitos nos serviços de saúde.

o

aprimoramento
de

possíveis

e

a

Garantir que os serviços de

–

casos
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Inserir no Sistema Local de
Monitoramento Online de Agravos
de Notificação Compulsória a CID
10 - B34.2 e U07.1- Infecção por
Coronavírus de localização não
especificada, para o monitoramento
de atendimento a esse agravo na

Monitorar se os casos suspeitos
de Coronavírus atendidos nos
serviços de saúde já foram

–

notificados na base de dados do
Ministério da Saúde

rede de serviços.
Fonte: Adaptado através do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
Níveis de resposta do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).

4.2

ATENÇÃO BÁSICA

4.2.2 ATENDIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

RECEPÇÃO
Ao controlar a entrada de pacientes (inclusive gestantes) na Unidade (UBS), o
profissional da recepção deverá indagar se o paciente “está gripado”. Caso a resposta seja
afirmativa, deverá ofertar e solicitar que o mesmo utilize a máscara descartável. Em seguida
encaminhar o paciente como prioridade para a sala de triagem ou acolhimento. Em caso
negativo, o paciente deverá seguir o fluxo da unidade.

SALA DE TRIAGEM / ACOLHIMENTO
O profissional de Enfermagem deverá acolher e avaliar o paciente no momento imediato
da recepção, avaliar se há critérios para classificação como caso suspeito de infecção por
Covid-19. Caso haja critérios para definição de caso, o paciente deverá manter o uso de
máscara cirúrgica e ser encaminhado para local isolado ou arejado, onde será avaliado,
classificado o risco e encaminhado para unidade adequada para realização de atendimento
clínico e coleta de SWAB. Caso não haja critérios de suspeita, o profissional deverá seguir os
procedimentos operacionais padrão da unidade de saúde.
DE ACORDO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE OS CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE CASO
SUSPEITO PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
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• Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre e pelo menos um dos sinais
ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal
ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose, batimento de
asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) e com histórico de viagem para país com
transmissão sustentada ou área com transmissão local nos últimos 14 dias; ou
• Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre ou pelo menos um
sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão
nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia) E histórico de contato com caso
suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.

Caso provável de doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19):
• Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com
caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre ou pelo menos um
sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão
nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispnéia). Nesta situação é importante observar
a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios,
manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarréia, náusea, vômito,
desidratação e inapetência.
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Nos casos que se enquadrem como suspeitos, deverá seguir o fluxograma abaixo

*Quadro respiratório:
•
tosse seca
•
dor de garganta
•
coriza
•
dificuldade para respirar
•
Outros sintomas sistêmicos
(adinamia, mialgia, cefaleia)

Paciente chega à
UBS

Disponibilizar máscara
cirúrgica o mais precoce
possível;
•
Avaliar critérios para
“Definição de Caso”.

**Procedimentos geradores de aerossóis:
•
intubação ou aspiração traqueal
•
ventilação não invasiva
•
ressuscitação cardiopulmonar
•
ventilação manual antes da intubação
•
coletas de amostras nasotraqueais

•

•

•

Apresenta febre +
quadro respiratório*

Sim

Não

Segue o fluxo
normal da UBS

CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
•
Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão
sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias; OU
•
Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou
confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.
CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
•
Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos
últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e
sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos
aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.

Prover condições para higiene das
mãos;
•
Priorizar acolhimento com
classificação de risco e
encaminhamento para consulta
médica;
•

•
•
•
•
•

Sim

Preenche critério para
caso suspeito?

Não

Segue o fluxo
normal da UBS

Realizar atendimento clínico
Higiene das mãos com preparação alcoólica;
Capote, Avental OU Jaleco
Máscara cirúrgica (N95 apenas se for realizar procedimentos geradores de
aerossóis**);
NOTIFICAÇÃO IMEDIATA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Encaminhamento para coleta de swab
•
•

Orientar sobre deslocamento em meio próprio, seguindo as recomendações de higiene respiratória;
Orientar acompanhantes sobre uso de máscara cirúrgica

Acompanhamento e monitoramento pela ESF:
• Identificação de contactantes;
 Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e apoiar a
equipe da vigilância na realização de busca ativa;
• Avaliar medidas de isolamento domiciliar, limpeza dos ambientes e higiene respiratória
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No caso de o paciente não preencher critérios para ser classificado como “Quadro
Suspeito”, deverá ser encaminhado para seguir o fluxo normal da UBS.

ATENDIMENTO MÉDICO
A realização do atendimento médico para casos suspeitos deverá ser em sala privativa
ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado,
seguindo rigorosamente as normas de segurança quanto à higienização das mãos e quanto ao
uso de Equipamentos de Proteção Individual.

ATENDIMENTO À GESTANTES E RECÉM NASCIDOS

Gestantes assintomáticas: Serão preservados os atendimentos nas Unidades de Saúde
de forma agendada.
Gestantes sintomáticas: Terão seus procedimentos de rotina (consultas e exames)
adiados em 14 dias, e, quando necessário deverão ser atendidas em local isolado seguindo o
mesmo Protocolo para a população adulta em geral.
Recém Nascidos de mães com Síndrome Gripal: Mães devem manter distância de 1
metro do berço do recém nascido, usar máscara e realizar higienização das mãos durante o
contato com o RN inclusive durante a amamentação.
Serão mantidas as consultas de RN nas Unidades de Saúde.

ENCAMINHAMENTO PARA COLETA DE MATERIAL EM CASO SUSPEITO
Se o paciente estiver clinicamente estável, com menos de 3 sintomas, os critérios clínico
e epidemiológico se somarem, e o médico classificar o caso como suspeito, deverá ser
preenchida ficha de notificação, comunicado imediatamente à Vigilância Epidemiológica
Municipal, o paciente deverá ser orientado a se dirigir à sua residência, permanecer em
ISOLAMENTO DE CONTATO E RESPIRATÓRIO. A equipe do laboratório municipal
realizará a coleta do SWAB em domicilio.

Em casos suspeitos de pacientes que precisem de maior suporte, deverá haver
encaminhamento do paciente ao Hospital Municipal de Catu. O paciente deverá utilizar máscara
cirúrgica, munido de ficha de notificação e ficha de referência, e a coleta será realizada pela
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equipe técnica do laboratório municipal, de modo a ser mantido fluxo organizado e que exponha
minimamente a população ao vírus.

PROCEDIMENTO E CRITÉRIOS PARA COLETA DO SWAB
Coleta das amostras biológicas: (Certificar-se de que o paciente atende à definição de caso
suspeito de infecção pelo Covid-19)

• É necessário a coleta de 1 tubo de amostras respiratórias por paciente, swab combinado
(nasal/oral);
• As amostras deverão ser encaminhadas com urgência para o LACEM para realização do
diagnóstico viral.
Para a coleta:

• Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): avental descartável, luva descartável,
óculos de proteção, máscara N95.
• Identificar os tubos ou frasco coletor com o nome legível e dados do paciente;

• Manter o suprimento de álcool 70 e gaze para a limpeza da bancada antes e após a coleta da
amostra biológica;

• Descartar os materiais utilizados durante a coleta da amostra em sacos autoclaváveis;

• O encaminhamento das amostras coletadas de casos suspeitos de infecção pelo Covid-19 para
o Laboratório deve ser acompanhado com a Ficha de Notificação para casos suspeitos de Novo
coronavírus (Covid-19);

• Certificar-se de que o nome completo do paciente, idade, sexo, profissão, procedência, data
do início dos sintomas; data da coleta das amostras, histórico de viagem recente para áreas de
risco estejam devidamente informados;

• Cadastrar na requisição de solicitação de exame no Sistema Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL), no preenchimento do campo “Agravo/Doença”, selecionar a opção
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“influenza” ou “vírus respiratórios”. No campo “observação” da requisição, descrever que as
amostras são de paciente que atende a definição de caso suspeito do novo Coronavirus (2019nCoV).

Técnicas para a coleta, acondicionamento e transporte das amostras biológicas preconizadas
para o diagnóstico

Swabs combinados (nasofaringe e orofaringe): As secreções serão coletadas utilizandose swabs de rayon de haste flexível. Não utilizar swabs contendo alginato e swabs com haste de
madeira, pois estes materiais contêm substâncias que inativam os vírus e inibem a reação de
PCR em tempo real; Total de swabs utilizados = três swabs: 1° Narina direita; 2° Narina
esquerda; 3°Orofaringe.

Procedimentos para a coleta dos swabs

Introduzir o swab pela narina até a nasofaringe realizar movimentos rotatórios para
captação de células da nasofaringe, e absorção da secreção respiratória. Realizar o mesmo
procedimento em ambas as narinas (Figura 1); O terceiro swab será utilizado na coleta de
secreção respiratória da parte posterior da orofaringe evitando contato com a língua para
minimizar contaminação;

IMPORTANTE: Os três swabs DEVERÃO ser acondicionados em um único tubo de rosca
estéril tipo Falcon, contendo três mL de soro fisiológico estéril e transportados na posição
vertical para garantir que o swab fique imerso na solução fisiológica. Enviar imediatamente o
material até o Laboratório acondicionado em gelo ou gelox. Frente à impossibilidade desta
logística poderão ser armazenadas até 72 horas de (+) 4 a (+) 8 °C. Encaminhar para o
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Laboratório acondicionado em banho de gelo ou gelox. Em situações de encaminhamento para
outras cidades ou estados congelar em temperaturas abaixo de (-) 70°C após a coleta e
encaminhar ao Laboratório em gelo seco ou nitrogênio líquido.
•

A embalagem para o transporte de amostras de casos suspeitos de infecção por 2019-nCoV
deve seguir os regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 3373, Categoria B.

•

As amostras deverão ser transportadas em caixas isotérmicas individuais, separadas de
outros agravos, em temperatura de (+) 4 a (+) 8°C;

•

JAMAIS utilizar frascos de vidro ou de polipropileno sem tampa de rosca para o
armazenamento e transporte da amostra biológica;

•

JAMAIS inserir a identificação na haste do swab para evitar a contaminação do material;

•

Os frascos deverão ser acondicionados e transportados na posição vertical;

•

Não acondicionar a ficha com os dados do paciente no interior da caixa isotérmica, contendo
a amostra biológica coletada;

•

Em caso de transporte utilizando o nitrogênio líquido o único frasco permitido é o de
polipropileno com tampa de rosca;

•

Realizar criteriosamente todos os procedimentos quanto a coleta, acondicionamento e
transporte do material para evitar fontes de contaminação, por exemplo, aerossóis;

•

Certificar-se de que no local da coleta do material haverá descartes apropriados, água e
sabão para a lavagem das mãos, regra básica para o controle de infecção, seguindo as boas
práticas laboratoriais para coleta de material potencialmente infectante.

•

Serão consideradas amostras inadequadas para investigação: Swabs acondicionados em
tubos secos, não contendo os três mL de soro fisiológico estéril que é utilizado como o meio
de transporte para a preservação da infectividade do agente viral; Swabs contendo alginato
e swabs com haste de madeira, pois estes materiais contêm substâncias que inibem a
reação de PCR em tempo real.

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA A COLETA DE TESTE RÁPIDO
O teste rápido de COVID-19 é capaz de detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM),
que são produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o
contato com vírus, por meio da coleta de uma gota de sangue. O resultado fica disponível no
intervalo de 15 a 30 minutos após a realização. Os anticorpos podem ser detectados com melhor
sensibilidade após o 7º dia de início dos sintomas, dependendo do método, podendo ser
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realizado entre o sétimo e o décimo dia. Existem limitações e variações de sensibilidade do teste
conforme o tempo de doença.

A necessidade de atingir 72 horas de período assintomático, antes da realização do teste,
se deve a evidência de redução importante da viremia após 72 horas do fim dos sintomas. Essa
medida permite que o grau de transmissibilidade seja reduzido, mesmo na eventualidade de um
resultado falso-negativo.

Orientações para aplicação em campo preferencialmente

Aplicar o teste diretamente nos indivíduos após coletar gota de sangue por punção digital
seguindo as recomendações do fabricante:
• Lave a mão do paciente com sabão e água morna ou limpe com uma compressa embebida
em álcool. Deixe secar.
• Massageie a mão sem tocar no local da punção, esfregando a mão na direção da ponta do
dedo médio ou anelar.
• Perfure a pele com uma lanceta estéril. Limpe o primeiro sinal de sangue.
• Esfregue suavemente a mão do pulso à palma da mão para formar uma gota arredondada de
sangue sobre o local da punção.
• Adicione a amostra de sangue total da ponta do dedo ao teste usando um tubo capilar:
• Toque com a extremidade do tubo capilar no sangue até ficar cheio com aproximadamente 20
µL.
• O teste deve ser realizado imediatamente após a colheita das amostras. Não deixe as
amostras a temperatura ambiente por períodos prolongados.

Caso seja realizado em amostras de sangue venoso ou soro ou plasma

• As amostras podem ser armazenadas entre 2 e 8 °C até 7 dias.
• Para armazenamento prolongado, as amostras de soro / plasma devem ser mantidas abaixo
dos -20 °C.
• O sangue total colhido por punção venosa deve ser armazenado entre 2 e 8 °C, se o teste for
realizado dentro de 2 dias após a colheita.
• Não congele amostras de sangue total.
• Permita que as amostras atinjam a temperatura ambiente antes do teste.
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• As amostras congeladas devem ser completamente descongeladas e bem misturadas antes do
teste. As amostras não devem ser congeladas e descongeladas repetidamente.
• Se as amostras tiverem que ser transportadas, elas devem ser embaladas em conformidade
com os regulamentos locais que cobrem o transporte de agentes etiológicos.
• Tubos com EDTA K2, heparina sódio, citrato de sódio e oxalato de potássio como
anticoagulante podem ser usados para a colheita da amostra.

Instruções de uso do kit COVID 19 – TESTE RÁPIDO – realização do TESTE 4.1

Identificação do paciente (simples) com:
• Data do dia do exame
• No Registro ou / Prontuário / unidade hospitalar
• Documento identificação / telefone contato
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Registro na unidade aplicadora do teste
Na própria ficha de identificação deverá constar campo para preenchimento do resultado.
Por exemplo:

Modelo de laudo – resultado do exame realizado
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REGULAÇÃO
Pacientes com perfil para isolamento domiciliar serão acompanhados/monitorados pela
Equipe de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e apoio
da Secretaria Estadual de Saúde.
O Hospital Municipal de Catu deverá regular os casos de maior gravidade que
necessitem de transferências e internações, seguindo definições pactuadas com a SESAB no
Plano de Contingência Estadual.

AÇÕES DE MONITORAMENTO
As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de contactantes
de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca ativa destes,
capitaneada pela equipe da vigilância em saúde.
Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de Coronavírus (Covid - 19) devem
ser acompanhados e monitorados pelas Equipes de Saúde da Família (EqSF) e Equipe de
Vigilância Epidemiológica, quanto à apresentação dos sinais e sintomas.

Na presença dos

sinais e sintomas, os profissionais da saúde deverão orientar a procura pelo serviço de saúde
para avaliação e encaminhamento adequado.

ACOMPANHAMENTO NO DOMICÍLIO
O médico poderá solicitar RX de tórax, hemograma e provas bioquímicas para os casos
suspeitos ou confirmados para o novo Coronavírus (COVID-19) que não necessitem de
hospitalização e que o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar. Estes exames devem
ser solicitados antes que o paciente retorne ao seu domicílio.
É importante salientar que estes pacientes deverão receber orientações de controle de
infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis
complicações. Além disso, os número de telefone 71-3641-7100 e 71- 98845-8877; e e-mail
saudecatu@hotmail.com para eventuais dúvidas ou comunicados.
A presença de sinais de alerta deverá determinar retorno e hospitalização imediata do
paciente. Porém, é necessário que seja realizada avaliação de cada caso, considerando também
se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de
precaução recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo atendimento.
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Os agentes comunitários de saúde, com o uso adequado de EPI, deverão fazer
acompanhamento dos casos no domicílio, monitorando a execução dos cuidados de proteção
individual e coletiva, realizando orientações necessárias para evitar transmissão, informando a
equipe caso haja complicações no domicílio.

AÇÕES INERENTES AO ACS NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO COVID 19
•

Na visita domiciliar identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso

suspeito ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa;
•

Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure a Unidade Básica de Saúde (UBS),

e comunicar à equipe sobre esses casos;
•

Atuar junto aos domicílios e outros espaços da comunidade (escolas, creches, instituições

de longa permanência, etc.), informando aos cidadãos de sua área de abrangência e aos que
não moram na área adstrita à UBS, mas que se deslocam frequentemente até elas
(trabalhadores, creches, escolas, etc.), sobre os sinais, sintomas e medidas de prevenção e
controle do Coronavírus (COVID-19), estimulando a mobilização e a vigilância;
•

Auxiliar no gerenciamento de insumos e equipamentos necessários ao desempenho das

atividades de atenção ao Coronavírus (COVID-19);
•

Os ACS devem proceder as medidas de higiene para biossegurança tais como lavagem

adequada das mãos, utilização de solução alcoólica a 70%.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

A implementação de precauções padrão constitui a principal medida de prevenção da
transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os
pacientes (antes da chegada ao serviço de saúde, na chegada, acolhimento, espera e durante
toda assistência prestada), independentemente dos fatores de risco ou doença de base,
garantindo que as políticas e práticas internas minimizem a exposição à patógenos respiratórios,
incluindo o Coronavírus (COVID-19).
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MANEJO DE ÓBITOS EM DOMICÍLIO, INSTITUIÇÕES DE MORADIA, UNIDADES
HOSPITALARES, ESPAÇOS PÚBLICOS E FUNERÁRIAS APÓS A MORTE, NO PERÍODO
DA PANDEMIA DE COVID-19
OCORRÊNCIA DE ÓBITOS EM DOMICÍLIO E INSTITUIÇÕES DE MORADIA
• Os familiares, responsáveis ou a gestão das instituições de longa permanência que
reportarem o óbito NÃO deverão manipular os corpos e devem evitar o contato direto;
• A Secretaria Municipal de Saúde deverá disponibilizar um profissional médico para
constatação do óbito e emissão da Declaração de Óbito – DO (disponibilizar um número
de telefone para contato da população);
• Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de Covid-19,
o médico atestante deve, se possível, notificar à equipe de vigilância em saúde, que
deverá proceder a investigação do caso e realizar a coleta de secreção de naso e
orofaringe para a definição da causa do óbito.
• A retirada do corpo do domicílio deverá ser feita por agente funerário, após
acondicionamento do mesmo em saco impermeável (esse saco deve impedir o
vazamento de fluidos corpóreos) e observando as medidas de precaução individual;
• Não deverá haver preparo do corpo de óbitos confirmados ou suspeitos de Covid-19
ocorrido no domicílio, ou instituições de moradia;
• Os ambientes e objetos com os quais o falecido teve contato deverão ser desinfetados
com água sanitária (hipoclorito) a 0,5% ou 1% (solução clorada 0,5% a 1%) ou álcool a
70%;
• NÃO deverão ser realizados velórios em domicílios. Esta medida é para evitar
aglomeração de pessoas e diminuir o risco de contaminação pelo Coronavírus nesse
momento de pandemia;
• O acompanhamento dos funerais deve ficar restrito aos familiares;
• O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de precaução e ser
realizado em carro mortuário/rabecão.
OCORRÊNCIAS DE ÓBITOS EM UNIDADES HOSPITALARES
Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, devem
estar presentes no quarto ou qualquer outra área, apenas os profissionais estritamente
necessários.
Os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são:
Gorro; Óculos de proteção ou protetor facial; Avental impermeável de manga comprida;
Máscara cirúrgica (Se for necessário realizar procedimentos que gerem aerossol, como
extubação ou coleta de amostras respiratórias, será necessário usar a N95, PFF2 ou
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equivalente, além do protetor da face); Luvas (Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante
todo o procedimento); Botas impermeáveis .
• Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido à possibilidade de
contato com os fluidos corporais. O descarte de todo o material e rouparia deve ser feito
imediatamente e em local adequado;
• Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com
cobertura impermeável;
• Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;
• Tapar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar extravasamento
de fluidos corporais;
• Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável. Sugere-se que não
haja contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, mantendo uma distância de
dois metros entre eles;
• Quando houver necessidade de aproximação, o familiar/responsável deverá fazer uso de
máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção;
• Sugere-se, ainda, que, a depender da estrutura existente, o reconhecimento do corpo
possa ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição; Durante a embalagem
no local de ocorrência do óbito, manipular o corpo o mínimo possível, evitando
procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluidos corpóreos;
• Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, número do
Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando
esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica;
• Caso o obituado não tenha documentação, deve-se produzir uma foto para incluir no
prontuário, além de registrar dados acerca de todos os sinais externos, vestimenta e
marcas de nascença/tatuagens, órteses, próteses;
• NÃO é recomendada a realização de tanatopraxia (formolização e embalsamamento);
• Acondicionar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja
vazamento de fluidos corpóreos);
• O saco deve ser desinfetado externamente com álcool a 70% ou solução clorada 0,5% a
1% ou outro saneante regulamentado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), compatível com o material do saco;
• Colocar etiqueta com identificação do falecido e informação relativa ao risco biológico de
contaminação pelo Coronavírus;
• Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Antes e após o
uso desinfetá-la com álcool a 70%, ou solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante
regulamentado pela ANVISA;
31

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde de Catu
• Na chegada ao necrotério, alocar o corpo em compartimento refrigerado e sinalizado
como Covid-19;
• O corpo em saco impermeável próprio deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes
da entrega aos familiares/ responsáveis; deve-se limpar a superfície da urna lacrada com
solução clorada 0,5%;
• Depois de lacrada, a urna NÃO deverá ser aberta; os profissionais que atuam no
transporte, guarda e alocação do corpo no caixão também devem adotar as medidas de
precaução, aqui expostas, até o fechamento do caixão;
• O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de precaução e ser
realizado em carro mortuário/rabecão; O serviço funerário/transporte deve ser informado
de que se trata de vítima de Covid-19;
• Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se descartável)
em lixo infectante;
• Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão;
• Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que
transportarão o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que
acompanharão o traslado, considerando que eles não manusearão o corpo.

OCORRÊNCIAS DE ÓBITO EM ESPAÇO PÚBLICO
As autoridades locais informadas deverão dar orientações para que ninguém realize
manipulação/contato com os corpos;
O manejo deverá seguir as recomendações referentes à ocorrência dos óbitos em
domicílio.

ORIENTAÇÕES ÀS FUNERÁRIAS
Considerando o risco de transmissão do coronavírus pelos presentes, NÃO será permitida a
realização de velório independente da causa do óbito.
• Os óbitos ocorridos em unidades de saúde não serão preparados pelos agentes
funerários, pois, nos casos de Covid-19, é uma atribuição das equipes de saúde;
• Os óbitos ocorridos no domicílio ou Instituição de permanência, não deverão ser
preparados (tamponamento de orifícios naturais);
• Para os óbitos ocorridos em serviços de saúde, a funerária deverá receber o corpo
acondicionado em saco impermeável, desinfetado externamente (com álcool a 70º, ou
solução clorada [0.5% a 1%]), à prova de vazamento, selado, e identificado com
informação relativa ao risco de contaminação pelo Coronavírus;
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• Para o manejo dos corpos, os agentes funerários devem usar gorro e proteção facial/
óculos; máscara cirúrgica; avental impermeável, comprido e de mangas compridas; luvas
longas de nitrila e botas impermeáveis de cano longo;
• Os funcionários que vão transportar o corpo do saco de transporte para o caixão devem
usar luvas, avental impermeável e máscara cirúrgica. A remoção adequada do EPI após
transportar o corpo, bem como a higienização das mãos com água e sabão líquido,
deverá ser efetuada imediatamente após a remoção do EPI;
• A maca/urna deve ser de uso exclusivo para o transporte de cadáveres, de fácil limpeza e
desinfecção. A desinfecção da maca/urna deve ser realizada com álcool a 70º ou solução
clorada 0.5% a 1%, antes e após a colocação do corpo;
• Todos os profissionais que atuam na guarda e colocação do corpo no caixão devem
adotar as medidas de precaução para evitar contaminação, devido ao risco contínuo de
transmissão viral por contato; A equipe da funerária, os responsáveis pelo funeral e os
familiares devem ser informados sobre o risco de contaminação pelo Coronavírus, que
ocorre devido ao risco contínuo de transmissão viral por contato;
• O veículo utilizado para o transporte do cadáver deve ser submetido à limpeza e
desinfecção de rotina antes e após cada utilização;
• Não é permitida a prática de tanatopraxia (formolização e embalsamamento) do corpo;
• Os cadáveres podem ser sepultados ou cremados; Antes do funeral a limpeza externa do
caixão deve ser realizada com álcool líquido a 70%;
• Deve-se respeitar a dignidade dos mortos, sua cultura, religião, tradições e suas famílias;
• Recomenda-se o menor número possível de pessoas participando dos funerais.
Sugerimos a participação de, no máximo, 10 pessoas, com distanciamento social de 2
metros, visando evitar a disseminação do Coronavírus entre as pessoas;
• O caixão deverá permanecer lacrado durante o funeral, para evitar contato físico com o
corpo;
• Recomenda-se que as pessoas dos grupos mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e
pessoas com imunossupressão ou com doença crônica), não participem dos funerais;
• Se for imprescindível que pessoas sintomáticas respiratórias compareçam ao funeral,
devem usar máscara cirúrgica e permanecer no local pelo menor tempo possível;
• Não deverão ser disponibilizados alimentos durante o funeral. Para bebidas, deve-se
utilizar copos descartáveis;
• Devem ser evitados apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes
do funeral; as medidas de higiene das mãos e de etiqueta respiratória devem ser
seguidas em todas as circunstâncias;
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• Devem ser disponibilizados água, sabonete líquido, papel toalha e álcool gel a 70% para
higienização das mãos;
• Registrar os nomes, data, e atividade de todos os trabalhadores que participaram dos
cuidados post mortem, para acompanhamento futuro, se necessário.

TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS
• Será permitido o traslado intermunicipal do corpo, quando assegurado que o mesmo será
sepultado em até 24 horas da ocorrência do óbito (Portaria GASEC/BA nº 168 de
30/04/2020).

4.3 ASSISTÊNCIAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Os casos que necessitem internação e alta complexidade serão encaminhados para o
Hospital Municipal de Catu, e se necessário, regulados através da Central Estadual de
Regulação conforme plano estadual.

4.3.2

ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATU (Plano de Contingência em

anexo)

RECEPÇÃO
Ao chegar à unidade o paciente se dirige ao balcão de recepção para preencher a ficha
de atendimento, sendo encaminhado para a Classificação de Risco. Caso, neste primeiro
contato, já seja identificado como provável caso suspeito, deve ser ofertada ao paciente uma
máscara cirúrgica para que seja colocada pelo próprio e, em seguida, encaminhado para
Classificação de Risco com prioridade.

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
O Enfermeiro, responsável pela realização do Acolhimento com Classificação de Risco
deverá, ao acolher o paciente, realizar sua escuta qualificada, avaliar se este apresenta critérios
para definição de caso, que são de acordo com a OMS:
•

Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar), e

histórico de viagem para área com transmissão local, nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas, ou;
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•

Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar), e

histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus nos últimos 14 dias anteriores
ao aparecimento dos sinais ou sintomas, ou;
•

Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar) e

contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório, nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.
No caso de o paciente não preencher critérios para ser classificado como “Quadro Suspeito”,
deverá ser seguir o fluxo normal do hospital municipal de Catu.
Caso o paciente seja classificado como quadro suspeito, deverá ser encaminhado
imediatamente para consulta médica, seguindo rigorosamente as recomendações:
•

Uso constante da máscara cirúrgica;

•

Manter rigorosa higiene das mãos;

•

Permanecer em área separada até a realização da consulta.

ATENDIMENTO MÉDICO
A realização do atendimento médico deverá ser em sala privativa, mantendo a porta
fechada e o ambiente ventilado, seguindo rigorosamente as normas de segurança quanto à
higienização das mãos e quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Realizar
imediatamente notificação, e solicitar coleta de swab.

ENCAMINHAMENTO PARA COLETA
O hospital municipal entrará em contato com a vigilância epidemiológica, comunicando a
notificação e solicitando kit swab. A coleta do SWAB para os casos suspeitos será realizada no
Hospital Municipal de Catu, sendo realizada a coleta pelo técnico do laboratório plantonista, de
modo a ser mantido um fluxo organizado e que exponha minimamente a população ao vírus.

REGULAÇÃO
A Assistente Social do Hospital Municipal de Catu solicitará regulação para os casos de
maior gravidade através do Sistema SUREN WEB, seguindo definições pactuadas com a
SESAB.
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AÇÕES DE MONITORAMENTO INTRA HOSPITALAR
As ações de monitoramento consistirão, principalmente, na identificação de contactantes
de casos suspeitos ou confirmados e no auxílio e participação na busca ativa destes,
capitaneada pela equipe da vigilância em saúde.
É importante a articulação e comunicação efetiva entre a equipe de enfermagem e a
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para implementação da vigilância
epidemiológica dos casos de vírus 2019-nCoV e outros vírus respiratórios de interesse de saúde
pública, a exemplo do vírus H1N1.

4.4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATORIAL
Mapear os locais e atividades com maiores exposições aos riscos e promover a
orientação destes profissionais, são as primeiras medidas a serem adotadas. A lavagem correta
das mãos seguidas pela desinfecção e higienização das mãos com o uso do álcool gel 70%.
Até o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana
pelo novo Coronavírus COVID -19. No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas.
A dispensação de medicamentos para pacientes com condição crônica compondo o respectivo
grupo de risco: idosos com hipertensão e diabetes deverão ser realizadas para um período
maior evitando assim a circulação deste público nas unidades de saúde.
Os profissionais responsáveis pelo primeiro contato com os usuários devem estar com
máscaras e luvas a fim de evitar a contaminação desses profissionais e da população.
A fim de reduzir o deslocamento da população maior que 60 anos que utilizam
medicamentos de uso contínuo no âmbito da Atenção Básica, o município passará a dispensar
medicamentos para aos idosos com condições crônicas e que estejam compensados para
utilização no prazo de até 90 dias.

4.5 LABORATÓRIO
O laboratório municipal deverá seguir as ações descritas neste Plano Municipal de
Contingência do COVID -19, fluxogramas em anexo, e notas técnicas estaduais que descrevem
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procedimentos para coleta, acondicionamento, e transporte para o LACEN, além do Plano
Estadual de Contingência.

4.6 SAMU 192
É um serviço territorializado que possibilita a cada vítima um atendimento no menor
tempo possível, inclusive com envios de médico conforme a gravidade do caso. Podemos
chamá-lo de atendimento pré-hospitalar móvel primário quando o pedido de socorro for oriundo
de um cidadão ou de atendimento pré-hospitalar móvel secundário quando a solicitação partir de
um serviço de saúde, no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à
estabilização do quadro de urgência apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço
de maior complexidade para a continuidade do tratamento, conforme grade de referência
pactuada.

Atendimento pela Central de Regulação de Urgências (CRU) do SAMU 192

Nos casos em que o usuário acionar a CRU relatando queixa relacionada a síndrome
gripal, o médico regulador deverá aplicar o protocolo para definição de caso suspeito de infecção
humana pelo vírus SARS CoV2 estabelecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde (MS), conforme Boletim Epidemiológico nº 04 publicado em 04 de março de
2020.
Após a aplicação do protocolo, em situação que se caracterize como caso suspeito, o
médico regulador deverá avaliar as condições clínicas do paciente, classificando-as por critério
de gravidade, procedendo da seguinte forma: a) Nos casos sem gravidade clínica classificados
como “verde”, o paciente poderá ser orientado a procurar um serviço de saúde mais próximo da
sua residência, com brevidade. A depender da capacidade operacional de cada sistema
regional, o médico regulador poderá decidir pelo atendimento presencial, mediante equipe de
suporte básico, objetivando captar precocemente o caso para confirmação diagnóstica em
unidade de referência primária da rede de urgência do território; b) Nos casos com gravidade
clínica, classificados como “amarelo” ou “vermelho”, o médico regulador poderá decidir pelo
atendimento presencial, mediante equipe de suporte básico ou avançado, procedendo regulação
para as unidades de referência secundária da rede de urgência do território. Para tanto, o
médico regulador deverá comunicar previamente o serviço de saúde de referência para onde o
caso suspeito será encaminhado.
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Atendimento pré-hospitalar móvel do SAMU 192:

No caso do atendimento presencial do paciente com suspeita de infecção humana
pelo Novo Coronavirus (COVID-19) devem ser utilizadas as seguintes medidas: Disponibilizar
máscara cirúrgica para o paciente e acompanhante; Disponibilizar os EPI preconizados pela
ANVISA de acordo ao tipo de atendimento; Realizar a higiene das mãos e orientar possíveis
acompanhantes quanto a sua importância; Garantir a ventilação da ambulância durante o
transporte; Limpar e desinfetar todas as superfícies internas após a realização do atendimento,
utilizando álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim,
conforme Procedimento Operacional Padrão -POP, utilizado na rotina do serviço.

Atendimento secundário

Nos casos em que a unidade de saúde ou a Central Estadual de Regulação solicitar
apoio do SAMU 192 para o transporte de paciente grave, suspeito ou confirmado de infecção
humana pelo vírus SARS CoV2, seja para unidade hospitalar de referência, ou até ponto de
embarque aéreo. Ressalta-se que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência está organizado
e preparado para atendimento de um possível caso suspeito ou confirmado de infecção humana
pelo vírus SARS CoV2.

5 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

A assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Catu em conjunto com a
Secretaria de Saúde fará divulgação de informações oficiais adotadas pelo município para a
população sobre o novo Coronavirus COVID-19 e as medidas de prevenção em tempo oportuno.
Haverá elaboração e divulgação no município de alertas e boletins epidemiológicos
para os profissionais de saúde bem como para acesso à população geral.
Como estratégia, será realizado o monitoramento das Redes Sociais com objetivo de
esclarecer para combater rumores, boatos e informações equivocadas. Serão feitas parcerias
com a rede de comunicação e publicidade (sites, rádios e blogs) para a mobilização dos veículos
de comunicação com vistas a publicação de informações atualizadas e oficiais emitidas pelas
áreas técnicas a respeito do COVID -19.
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Serão distribuídos materiais informativos e educativos sobre COVID-19, em acordo
com a área técnica da Vigilância em Saúde. Haverá aproximação entre as assessorias de
comunicação do município com a do Estado e da União com a finalidade de alinhamento das
estratégias de comunicação.
A responsável pela interlocução entre a Secretaria de Saúde e a assessoria de
comunicação para tratar de assuntos relativos ao COVID-19, é a diretora integral de saúde,
Edna Telma Gomes. O município promoverá campanhas publicitárias, e publicará em redes
sociais, outdoor, e folder, informações sobre em qual serviço de saúde o paciente deve buscar
atendimento adequado conforme sinais e sintomas.

6 GESTÃO
Este plano foi construído em conjunto com as áreas técnicas da Secretaria Municipal de
Saúde e será encaminhado para aprovação no Conselho Municipal de Saúde em caráter de
urgência. Será enviado também ao Gabinete do Prefeito, à Câmara de Vereadores, ao Ministério
Público e as medidas aqui descritas, serão amplamente divulgadas nos meios de comunicação
local.

Para ações de combate e prevenção ao COVID-19, a Prefeitura Municipal de Catu
publicou os Decretos Municipais nº 300, 302, 303, 306 a 312, 314, 317 a 323, 328, 329, 331,
332, 335, 336 e 339 a 344, 346 a 347, 349 a 350, 355 e 356/2020, e as Portarias nº 039, 040 e
042/2020, que instituiu medidas efetivas de prevenção e fechamento comércio e permissão de
funcionamento de serviços essenciais (Decretos e Portarias em anexo).

O município de Catu também investiu em:
•

Campanhas Publicitárias por meios de Outdoor, faixas, divulgação em rede social, carros de
som e distribuição de panfletos.

•

Força de Trabalho - Plantão Combate ao COVID 19, todos os dias e aos finais de semana,
envolvendo Vigilância Sanitária, Defesa Civil, CMTT.

•

Plantão da Vigep, com contato telefônico disponível para população (71) 98845-8877

•

Laboratório Municipal funcionando – 24 hs

•

Carros a disposição sobre aviso 24 hs, para atender qualquer demanda decorrente do plano.
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Foi publicado no dia 06/04/2020 o Decreto de nº 319 no Diário Oficial do Município
criando o “Comitê Gestor de Crise - COVID-19”, coordenado pela Secretaria Municipal de
Saúde, Laína Gabriele Ramos Passos Lôbo, para monitoramento da emergência em saúde
pública de que trata o Decreto nº 300/2020. Na prática, a medida amplia as ações de prevenção
e combate ao novo coronavírus.

O Comitê é formado por representantes dos poderes executivo, legislativo, Ministério
Público e judiciário, além da sociedade civil, a saber: Secretarias: Saúde - que presidirá;
Planejamento e Administração; Fazenda; Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;
Juventude Esporte e Lazer; Agricultura, Industria e Comércio; Educação e Cultura; Infraestrutura
e Meio Ambiente; Serviços Públicos; Gabinete do Prefeito; Departamento de Comunicação;
Procuradoria Geral do Município; Promotoria de Justiça; Poder Judiciário; Comandante ou
Subcomandante da 95º Companhia Independente da Polícia Militar; Câmara Municipal de
Vereadores; Delegado da Polícia Civil; Câmara de Dirigentes Lojistas de Catu; Sindicato dos
comerciários; Conselho Municipal de Saúde.

Especialistas e representantes de outros órgãos, públicos ou particulares, poderão ser
chamados a participar das reuniões para contribuir com informações úteis ao enfrentamento do
vírus.

Atividade suspensas pelos Decretos
• Suspensão das aulas da rede pública e privada;
• Suspensão do transporte intermunicipal;
• Fechamento do Terminal Rodoviário;
• Fechamento

de

estabelecimentos

comerciais:

academias,

bares,

restaurantes,

lanchonetes, igrejas, clubes sociais e similares;
• Suspensão de feiras livres sextas e sábados;
• Suspensão de eventos sociais públicos e privados;
• Fechamento de escolas e igrejas.
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ATIVIDADES E AÇÕES COVID-19
• Elaboração do Plano de contingência ao combate do Covid-19;
• Suspensão de atendimento ambulatorial de especialidades e cirurgias eletivas;
• Funcionamento das unidades de saúde com atendimento prioritário de: pré-natal,
planejamento familiar, vacinação, pacientes com sintomatologia respiratória;
• Acompanhamento e monitoramento de casos suspeitos (através de visitas domiciliares e
contato telefônico);
• Reuniões com estabelecimentos de saúde da rede privada com orientações de
funcionamento;
• Núcleo de Comunicação Covid-19 para transmitir informações e elaborar estratégias de
divulgações;
• Elaboração de Campanhas socioeducativas de enfrentamento ao Covid-19;
• Boletins epidemiológicos municipais disponibilizados a população diariamente;
• Capacitação com fisioterapeutas da rede em ventilação mecânica;
• Distribuição dos Kits Auxílio Alimentação (cestas básicas) e Kits de Higiene para famílias
em vulnerabilidade social;
• Linha do Autocuidado mediante ramal telefônico;
• Controle Sanitário Integrado (Secretarias: Infraestrutura - Defesa Civil, Meio Ambiente;
Saúde - Vigilância Sanitária; Serviços Públicos - CMTT; Juventude, Esportes e Lazer),
para garantir o cumprimento aos decretos municipais;
• Aquisição de EPI's para profissionais de saúde da rede municipal;
• Planejamento estratégico diário em parceria com o Núcleo Regional de Saúde;
• Organização do Hospital Municipal para atender a demanda da população ampliando a
qualidade e segurança dos serviços tanto para os pacientes como para os profissionais;
• Condições de funcionamento para agências bancárias, casas lotéricas, correspondentes
bancários e cooperativas de crédito;
• Higienização e desinfecção das vias públicas, estabelecimentos de saúde pública,
terminais e afins;
• Implantação do PA Covid 19 (atendimento multidisciplinar especializado com 03 leitos de
estabilização);
• Aquisição de UTI Móvel própria;
• Instalação de toldos para promoção de distanciamento social em lotéricas e bancos;
• Fiscalização sanitária;
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• Toque de recolher;
• Centros de Apoio no Combate ao Covid;
• Implantação de Lavatórios públicos;
• Implantação e manutenção das Barreiras sanitárias com aferição de temperatura,
orientações socioeducativas com distribuição de folders.

Esse plano será atualizado a qualquer tempo, de acordo com o cenário epidemiológico,
orientações do Ministério da Saúde, e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia.

42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde de Catu
REFERÊNCIAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus
COVID-19,
Brasília/DF.
Fevereiro
de
2020.
Disponível
em
<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirusCOVID19.pdf>
BAHIA. Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-19,
Bahia,
Fevereiro/2020.
Disponível
em
<http://www.saude.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2020/03/BAHIA_SESAB-Plano-de-Contingencia-Coronav%C3%ADrus-_Bahia.pdf>
FORTALEZA. Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020. Disponível em <>
ITAPARICA. Plano Municipal de Contingência frente à Epidemia do Coronavírus, Itaparica, 2020.
NOTA TÉCNICA Ministério da Saúde nº 06/2020 (COSMU/CGIVI/DAPES/SAPS/MS)
ANVISA. Protocolo para Enfrentamento do COVID-19 em portos, aeroportos e fronteiras
Disponivel
em
(ANVISA),
Fevereiro
2020.
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Protocolo+simplificado+Coronavirus+06+02revisao+final+3_diagramado2+%281%29.pdf/1c97fbd6-8af8-40e9-9cee-56803803c4b4>

NOTA TÉCNICA COE SAÚDE Nº 09 DE 27 DE MARÇO DE 2020 - Orientações em relação ao
manejo de óbitos em domicílio, instituições de moradia, unidades hospitalares, espaços públicos
e funerárias após a morte, no período da pandemia de Covid-19.

NOTA TÉCNICA Nº 11/2020-DESF/SAPS/MS - Informa que irá disponibilizar gradualmente
testes rápidos para detecção de anticorpos contra SARS-CoV-2 aos serviços de saúde,
recomendando a sua realização, em pessoas sintomáticas.
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ANEXOS
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Seguem algumas ações e peças de divulgações que a Secretaria de Saúde de Catu vem
utilizando nas ações de combate contra o COVID 19.
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DECRETO Nº 300, DE 17 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
município de Catu.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, preconizando 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”;

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 (COVID19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020–que “Declara Emergência em Saúde Pública de
importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).”;

Considerando a Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;

Considerando a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020 –que “Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID19)”;

Considerando que o evento é complexo e 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 a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer a
estratégia de acompanhamento aos munícipes que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); e

Considerando, por fim, 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 no Município de Catu.

DECRETA:
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Art. 1º Os órgãos da administração pública municipal direta e indireta deverão adotar as medidas para prevenção e
controle da transmissão do COVID-19, causada pelo agente Coronavírus –SARS-nCoV-2 –1.5.1.1.0. (novo
coronavirus).

Art. 2º Fica suspensa pelo prazo de 15(quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja mudança
do cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer tempo, a realização de
eventos coletivos para público igual ou superior a 50 (cinquenta) pessoas, realizados por órgãos ou entidades da
Administração Pública direta, indireta, privados, com ou sem fins lucrativos, que impliquem em aglomerações de
pessoas, a exemplo de festas, aniversários, comemorações, reuniões, atividades esportivas, atividades da terceira
idade e outros similares.
§1º - Fica suspenso pelo prazo do caput deste artigo, o funcionamento de academias, igrejas,
clubes sociais e similares, a fim de evitar aglomeração de pessoas e atender as recomendações de
prevenção.
§2º- O atendimento da rede lotérica, das Agências Bancárias e seus correspondentes, deverá ser
realizado em bloco de 20(vinte) em 20(vinte) pessoas para evitar aglomeração e atender as
recomendações de prevenção.
Art. 3º Fica determinada que os ônibus que servem ao transporte público municipal, bem como os veículos de táxi e
capacetes de mototaxistas devem ser higienizados diariamente com produtos saneantes nas superfícies de contato
dos passageiros.
Parágrafo único – O transporte alternativo e intermunicipal que circule no Município deve adotar as mesmas
medidas do caput desde artigo.

Art. 4º Fica determinado a disponibilização de álcool gel a 70% por parte dos estabelecimentos comerciais que
prestam serviços à população, como: agência bancária, postos de serviços, casas lotéricas, hotéis, pousadas,
varejos de alimentação, bares e restaurantes, centros comerciais, supermercados, padarias e delicatessens,
oficinais e outros congêneres que tenham circulação constante de pessoas.

Art. 5º Os órgãos da administração pública e os estabelecimentos privados, deverão determinar o aumento da
frequência de limpeza com produtos saneantes dos banheiros, corrimãos, portas, maçanetas e móveis dos
ambientes comuns, além de providenciar a disponibilização de álcool gel a 70% nas áreas de circulação.
Parágrafo único - Os bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos similares do Município de Catu deverão
observar na organização de suas mesas a distância mínima de 2 (dois) metros entre elas
Art. 6º Recomendar que a população catuense em recente ou atual retorno de viagens internacionais, em especial
para aquelas localidades com transmissão sustentada do vírus, o cumprimento das seguintes medidas:

I.

Para as pessoas sem sintomas respiratórios permanecer em isolamento domiciliar por 7(sete) dias.
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II.

No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios, a exemplo de tosse e dificuldade de
respirar, buscar atendimento na unidade de saúde mais próxima.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo, a medida de isolamento se
estende para os contatos domiciliares e será suspensa com o descarte laboratorial do caso ou ao
término dos 15(quinze) dias de isolamento.
Art. 7º Todos os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, deverão informar imediatamente ao Sistema de
Vigilância Epidemiológica Municipal quaisquer casos com sintomas de COVID19.

Art. 8º Ficam suspensas as férias e licenças dos servidores da área de Saúde do Município de Catu, ressalvados os
casos específicos;

Art. 9º O atendimento da Central da Regulação do Município e do CADúnico deverão ser realizados em bloco de
50(cinquenta) pessoas para evitar aglomerações e atender as recomendações de prevenção;

Art. 10 Servidores Públicos Municipais com idade superior a 60 anos e que tenham recomendação médica como
pertencente ao grupo de risco, serão dispensados do serviço durante 15(quinze) dias;

Art. 11 Ficam suspensas por 15(quinze) dias, podendo ser prorrogadas, as atividades dos serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos de idosos até um novo posicionamento dos órgãos competentes;
Art. 12 As atividades educacionais nas unidades de ensino, públicas e privadas, serão suspensas pelo período de
15(quinze) dias a partir do dia 18/03/2020, podendo ser prorrogado por igual período, devendo a autoridade
sanitária, em caso de desobediência, fechar a escola.

§1º A suspensão das atividades educacionais da rede pública municipal consistirá em antecipação das
férias escolares, previstas no calendário escolar como Recesso Junino, entre os dias 20/06 a 05/07 do
corrente ano.

§2º A Secretaria de Educação disciplinará através de Portaria o calendário de reposição das atividades
educacionais suspensas.

Art. 13 Fica suspenso o cadastramento do benefício eventual da semana santa.

Art. 14 Qualquer descumprimento das normativas deste Decreto deverá ser oferecido denúncia na Ouvidoria do
Município através do número 0800 284 2445.

Art. 15 As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e a
sua inobservância acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
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Art. 16 O Poder Executivo editará atos complementares a este Decreto disciplinando as medidas administrativas a
serem adotadas durante a vigência de disseminação do Coronavírus.

Art.17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará enquanto perdurar os efeitos causados
pelo Coronavírus.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 17 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

ANA MARIA SILVA TEIXEIRA
Secretária M.de Educação e Cultura

RUDINEY RODRIGUES SANTOS
Procurador Geral do Município

LAÍNA GABRIELE R. PASSOS LÔBO
Secretária Municipal de Saúde

NADILSON FRANCISCO ALVES ESTEVES
Secretário M. da Fazenda

ADONAY SILVA DOS SANTOS
Secretário M. Juventude, Esportes e Lazer

JUSSARA CAMPOS DA SILVA
Secretária Desenvolvimento e Direitos Humanos

NILSON LIMA DE ALMEIDA
Secretário M. Agricultura, Indústria e Comércio

MARIANA A. REQUIÃO DE B. MOREIRA
Secretária M. Planejamento e Administração

MARINILDO A.DE VASCONCELLOS
Secretário M. Infra Estrutura e Meio Ambiente

GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 302, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Altera o funcionamento da Central de Abastecimento de Catu e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Orgânica do Município; e,
Considerando o Decreto Municipal n. 300/2020 o qual “Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção
e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Catu”;
Considerando a Lei Federal n.º13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;
Considerando a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde –que “Dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).”;
Considerando a necessidade de estabelecer medidas preventivas para o comércio de produtos na Central
de Abastecimento de Catu.
DECRETA:
Art. 1º Fica determinado a suspensão pelos próximos 15 (quinze) dias do funcionamento da Central de
Abastecimento de Catu nos dias de sexta, sábado e domingo.
Art. 2º Fica estabelecido que o funcionamento da Central de Abastecimento de Catu, neste período será de
segunda a quinta das 7h ás 18h.
Art 3º Fica determinado que comerciantes e feirantes oriundos de outros municípios ficarão impedidos de
comercializar produtos na Central de Abastecimento de Catu durante o período da suspensão.
Art. 4° O descumprimento das medidas previstas neste decreto estará sujeito a aplicação das sanções
administrativas, criminais e civis cabíveis.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará em consonância com as
definições do Decreto Municipal n. 300 de 17 de março de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 18 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Serv. Públicos

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

NILSON LIMA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de
Agricultura, Ind. e Comércio

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 303, DE 19 DE MARÇO DE 2020
Suspensão temporária da circulação do transporte alternativo e
intermunicipal nas vias internas do Município de Catu.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Orgânica do Município; e,
Considerando o Decreto Municipal nº 300/2020 o qual “Dispõe sobre as medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Catu”;
Considerando o Decreto Estadual nº 19.549/2020 que “Declara Situação de Emergência em todo o
território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do
Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à
COVID-19, e dá outras providências”
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde –que “Dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).”;
Considerando a necessidade de estabelecer medidas preventivas para evitar a circulação de pessoas.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da primeira hora do dia 20 de março de
2020, o funcionamento do Terminal Rodoviário de Catu, bem como a circulação, a saída e a chegada:
I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado rodoviário, nas modalidades regular,
fretamento, complementar, alternativo e de vans, nas vias internas do Município de Catu.
II - de ônibus interestaduais, nas vias internas do Município de Catu.

Art. 2º - A COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CMTT e o
DEPARTAMENTO DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA realizarão a
fiscalização do quanto disposto no art. 1º deste Decreto, com eventual apoio da Polícia Militar.

Art. 3° O descumprimento das medidas previstas neste decreto estará sujeito a aplicação das sanções
administrativas, criminais e civis cabíveis.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará em consonância com as
definições do Decreto Municipal nº 300, de 17 de março de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 19 de março de 2020.
GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 306, DE 23 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a adoção de medidas Preventivas contra o
COVID-19 no âmbito Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei Orgânica do Município; e,

Considerando, os Decretos Municipal n° 300/2020 e nº 302/2020 que dispõem sobre medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Catu;

Considerando, a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus” e a Portaria
nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde – que “Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº 13.979;

Considerando, a necessidade de estabelecer medidas preventivas para os servidores públicos municipais no
desempenho de suas respectivas funções nos órgãos da administração pública municipal direta e indireta, diante
das novas situações apresentadas nas últimas horas.

DECRETA:
Art. 1º. Fica suspenso, pelo prazo de 8 (oito) dias, o funcionamento PRESENCIAL nos estabelecimentos comerciais
de Catu, devendo permanecer fechados para o público em geral em função da pandemia do novo coronavírus
(COVID – 19), exceto:

I- Farmácias, postos de gasolina, hotéis, mercados, supermercados, padarias, estabelecimentos que vendam
alimentos para animais, estabelecimentos de venda de gás de cozinha, açougue, lojas de produtos de
limpeza, oficinas mecânicas, empresa de manutenção de equipamentos de informática, borracharia,
sempre respeitando as orientações preventivas de enfrentamento ao COVID – 19.
a) No caso de supermercado, o funcionamento será permitido até às 17h.

II- Para o estabelecimento com funcionamento permitido relacionado no inciso I, fica ratificado a
obrigatoriedade do uso de equipamento de proteção individual pelo funcionário/colaborador e dispondo
de álcool 70% (setenta por cento) para uso do público em geral/funcionário/colaborador, bem como a
necessidade de organização de fila para atendimento conforme posto no Decreto n°. 300, de 17 de
março de 2020.

III- O estabelecimento com funcionamento permitido, NÃO PODERÁ manter em seu quadro de
funcionário/colaborador, pessoa que apresente sintoma de natureza gripal ou respiratória, em especial
aquele que já possui fator de risco.
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IV- O estabelecimento deverá funcionar com número reduzido de clientes em seu interior, permitindo a
permanência de, no máximo, 20 (vinte) clientes por vez e/ou obedecendo a distância mínima prevista
no Decreto n°. 300, de 17 de março de 2020.

V- O estabelecimento que funcionar, não poderá permitir a venda de mercadoria em quantidade superior ao
praticado em situação de normalidade. Tal medida visa evitar o desabastecimento.

VI- Com relação a rede bancária e congênere, seguirá funcionando conforme disposto no Art. 2. par. 2, do
Decreto n°. 300, de 17 de março de 2020.
Art. 2º. Todo comércio/atividade não mencionado no artigo 1º, inciso I, deste decreto, poderá efetuar sua venda ou
prestação serviço de maneira online, por catálogo, rede social, whatsapp ou qualquer outro meio que não necessite
de contato direto entre funcionário e cliente, devendo efetuar sua entrega através de serviço delivery.
Art. 3º. Ao estabelecimento distribuidor de bebidas, ao restaurante e congênere, fica vedado o atendimento de
clientes in loco, só podendo funcionar através do serviço de entrega em domicílio (delivery).
Art. 4°. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizado como infração
administrativa à luz da legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis (civil e
criminal), inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento.
Art. 5º. Fica suspenso, por prazo indeterminado, o funcionamento dos espaços públicos e privados que causem
aglomeração de pessoas, bem como de parques, praças, quadras esportivas e campos de futebol, ratificando o
disposto no Decreto n°. 300, de 17 de março de 2020.
Art. 6º. Fica suspenso, por prazo indeterminado, o atendimento ao público no Prédio da Prefeitura Municipal de
Catu, ficando assegurado a preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos,
sempre respeitando as orientações preventivas de enfrentamento ao COVID –19, permanecendo o que preconizado
sobre o tema no Decreto n°. 300, de 17 de março de 2020.
Art. 7º. O atendimento ao público no prédio do Setor Tributário da Prefeitura Municipal de Catu será realizado
normalmente em seu horário e dia de funcionamento, mas ocorrerá tão somente expediente interno, sendo
realizado atendimento do contribuinte por meio de telefone (71) 3641-8241 / 8232, e correio eletrônico:
tributos.catu@gmail.com, devendo também ser afixado em local visível todos os meios de comunicação evitando a
interrupção total das atividades.
§1º. Os servidores do Setor Tributário afastados por residirem no Município de Alagoinhas deverão exercer suas
atividades na modalidade Home office, devendo, para tanto, a Diretoria do Setor proceder com a solicitação do gerenciador
do sistema adequação tecnológica para fiel realização das atividades preconizadas para tais servidores.
§2º. Os agentes fiscais do Setor Tributário deverão realizar suas notificações de maneira eletrônica e por telefone
ficando suspenso, por tempo indeterminado, a fiscalização realizada in loco.
Art. 8º. Os velórios ficam restritos aos familiares e o translado para sepultamento deverá ocorrer em veículo, sem
cortejo de pedestres. Também será obrigatório o uso de equipamento de proteção individual pelos familiares
(máscara).
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Art. 9º. Os requerimentos em relação aos efeitos desde Decreto deverão ser dirigidos ao e-mail
gabinete@catu.ba.gov.br.
Art. 10. Esse Decreto entrará em vigor a partir da 00horas do dia 24/03/2020, podendo ser prorrogado
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 23 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 307, DE 24 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre inclusão do inciso I ao Art. 2°. do Decreto
n°. 306, de 23 de março de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei Orgânica do Município; e,

Considerando, a necessidade de complementar o Decreto n°. 306, de 23 de março de 2020 para dirimir toda e
qualquer dúvida existente acerca do estabelecimento comercial que pode ou não funcionar:

DECRETA:

Art. 2º. Todo comércio/atividade não mencionado no artigo anterior, poderá efetuar sua venda ou prestação serviço
de maneira online, por catálogo, rede social, whastapp ou qualquer outro meio que não necessite de contato direto
entre funcionário e cliente, devendo efetuar sua entrega através de serviço delivery.
I – Loja de departamento em que não haja comercialização de bens alimentícios de primeira necessidade,
NÃO PODERÁ FUNCIONAR COM VENDA PRESENCIAL, devendo se utilizar de mecanismo conforme caput,
em razão de motivar aglomeração, vez que comercializa todo e qualquer tipo de produto diverso ao
considerado essencial para a população em geral.
Art. 3º. Esse Decreto entrará em vigor a partir da 00horas do dia 25/03/2020, podendo ser prorrogado
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 24 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Publique-se e registre-se.
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DECRETO Nº 308, DE 24 DE MARÇO DE 2020
Decreta situação de Emergência Pública no Município de CATU,
Estado da Bahia, bem como estabelecer as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
COVID-19.
O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO que, o COVID-19 pode causar desde resfriados comuns até Síndromes Respiratórias Agudas
Graves (SARS);
CONSIDERANDO que, o COVID-19 em um ser humano pode ser transmitido, principalmente, pela gotícula
respiratória (tosses e espirros) e por contato (mãos e objetos contaminados), afetando principalmente pessoas com
baixa imunidade ou idosos;
CONSIDERANDO, ter havido o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de tratar-se, no estágio
atual de uma Pandemia; orientando, destarte, que devem ser evitados ao máximo contato com pessoas com
sintomas aparentes da doença, bem como situações que potencializem o risco de contaminação;
CONSIDERANDO, a indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto à necessidade da mudança de
hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as pessoas com as mãos; manter uma distância de
aproximadamente 01 (um) metro entre as pessoas quando fora do ambiente domiciliar; evitar contato com pessoas
com sintomas respiratórios da supramencionada doença; evitar locais com aglomerações humanas, permanecendo
mais tempo em casa ou em locais abertos, com ventilação ampla, entre outros;
CONSIDERANDO, a capacidade do COVID-19 de se proliferar exponencialmente, levando o sistema de saúde e
demais secretarias envolvidas no combate e prevenção da proliferação do vírus a receber uma demanda muito
acima de sua capacidade de atendimento adequado;
CONSIDERANDO, a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde, que declarou Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;
CONSIDERANDO, ainda, Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da Saúde, Dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19
no Brasil;
CONSIDERANDO, que o Governo do Estado da Bahia, através do decreto Nº 19.549 DE 18 DE MARÇO DE 2020,
Declara Situação de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral – COBRADE
1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016,
para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, bem como DECRETO Nº 19.529 DE 16 DE MARÇO DE 2020,
que regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO, todas as medidas possíveis adotadas até o presente momento no âmbito do Município de Catu,
Estado da Bahia para prevenção.
DECRETA:
Art. 1º. Decreta Situação de Emergência e estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, no Município de Catu.
Art. 2º. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional e internacional, decorrente
do COVID-19, poderão ser adotadas as medidas de emergência de saúde pública previstas no art. 3º da Lei nº
13.979, de 2020, quais sejam:
I – isolamento;
II – quarentena;
III – determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
IV – estudo ou investigação epidemiológica;
V – exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver;
VI – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa;
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VII – fechamento de empreendimentos privados e equipamentos públicos de uso comum e coletivos.
§ 1º – Para os fins deste Decreto, considera-se:
I – isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no âmbito intermunicipal,
mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus;
II – quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das demais que não
estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de transporte, no âmbito de sua competência,
com o objetivo de evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.
§ 2º – A requisição administrativa, a que se refere o inciso VI do caput deste artigo, deverá garantir ao particular o
pagamento de justa indenização e observará o seguinte:
I – garantia de estoque dos materiais de limpeza, insumos sanitários e hospitalares e medicamentos;
II – terá suas condições e requisitos definidos em portaria do Secretário de Saúde e envolverá, se for o caso:
a) clínicas e laboratórios privados, independentemente da celebração de contratos administrativos;
b) profissionais da saúde, hipótese que não acarretará a formação de vínculo estatutário ou empregatício
com a administração pública;
c) empreendimentos privados com capacidade de acomodação de enfermos e pessoas em isolamento ou
quarentena;
III – a vigência não poderá exceder duração da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.
§ 3º – A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou a propagação do
coronavírus deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de emergência.
§ 4º – As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e
em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
§ 5º – Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas restrições previstas neste artigo:
I – o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde;
II – o direito de receberem tratamento gratuito;
III – o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, conforme
preconiza o Artigo 3º do Regulamento Sanitário Internacional.
§ 6º – Será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência
decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 7º – As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento
delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
Art. 3º. 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. 4º. As ações e os serviços públicos de saúde voltados à contenção da emergência serão articulados pela
Secretaria de Saúde e poderão contar com a participação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública
Municipal.
Art. 5º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, na adoção de ações da Secretaria de
Assistência Social, e da Secretaria de Educação decorrente do COVID-19 de que trata este Decreto.
§ 1º – A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto
perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.
§ 2º – A Secretaria de Educação fica autorizada fazer uso da “merenda escolar” para montagem de kit’s que
venham atender as famílias de alunos da rede municipal de educação em situação de vulnerabilidade social
decorrente do COVID-19.
Art. 6º. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
I – possíveis contatos com agentes infecciosos do COVID-19;
II – circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo Coronavírus.
Art. 7º. É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública de dados essenciais à
identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo COVID-19, com a finalidade exclusiva de
evitar a sua propagação.
Parágrafo único – A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito
privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
Art. 8º. O encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância municipal está condicionado à
avaliação de risco realizada pela Secretaria Municipal de Saúde no Município de Catu.
Art. 9º. O Município de Catu manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em
investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações
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pessoais.
Art. 10. Fica autorizada a realização de despesas para a contratação de profissionais e pessoas jurídicas da área
de saúde, aquisição de medicamentos, produtos de limpeza/ higienização, aquisição e locação de equipamentos,
leitos de UTI, e outros insumos/artigos relacionados à assistência à saúde população no combate ao COVID-19.
Art. 11. Todo servidor municipal com exposição ao COVID-19, através de contato próximo com pessoas que
tiveram a doença ou que estiveram em locais com transmissão sustentada e comunitária da doença, ou ainda que
retornar do exterior, seja gozo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria da
Saúde e permanecer em isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias, mesmo que não apresente qualquer sintoma,
devendo aguardar orientações da referida Secretaria.
Art. 12. As reuniões e atendimentos presenciais poderão, sempre que possível, ser substituídos por meio de
comunicação eletrônica ou remota.
Art. 13. A tramitação de processos referentes às matérias veiculadas neste Decreto correrá em regime de urgência
e terá prioridade em todos os órgãos e entidades do Município.
Art. 14. O Gabinete do Prefeito, a Secretaria da Administração e/ou da Saúde editará as normas complementares
ao cumprimento do disposto neste Decreto, caso se faça necessário.
Art. 15. No tocante às questões fiscais, o Município de Catu autoriza que os pagamentos dos Documentos de
Arrecadação Municipal (DAM) das Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), referentes aos meses de março e abril do corrente ano, sejam efetuados a partir do mês de maio do
corrente ano, sem que haja incidência de multa e/ou juros, devendo o Setor Fazendário providenciar a emissão de
novos DAM’s quando solicitados (no mês citado acima) pelos contribuintes.
Art. 16. Este Decreto entra em vigor em 24 de março de 2020 com duração pelo prazo de 30 (trinta dias)
prorrogável por igual período.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 24 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e registre-se.
Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 309, DE 25 DE MARÇO DE 2020

Suspende temporariamente a execução do contrato de prestação de
serviços com o Centro de Integração Escola Empresa-CIEE.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei Orgânica do Município; e,

Considerando o Decreto Municipal n. 308/2020 que decreta situação de emergência no Município de Catu;
Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, preconizando 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 e 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 a
Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020–que “Declara Emergência em Saúde Pública de importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).”;

Considerando a Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;

Considerando a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020 –que “Dispõe sobre a regulamentação e
operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID19).”;
Considerando, por fim, 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 no Município de Catu.
DECRETA:
Art. 1º - Fica suspenso a execução do contrato de prestação de serviço celebrado com o Centro de Integração
Empresa Escola-CIEE;

§1° - A suspensão será de 30 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual período;

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 16 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 312, DE 26 DE MARÇO DE 2020
Cria o Sistema de Controle Sanitário de prevenção e controle para
enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Catu.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei Orgânica do Município; e,

Considerando o Decreto Municipal n. 308/2020 que decreta situação de emergência pública no Município de Catu.

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 (COVID19) e a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020.

Considerando que o evento é complexo e 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 a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também para estabelecer a
estratégia de acompanhamento aos munícipes que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); e

Considerando, por fim, 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 no Município de Catu.

DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Sistema de Controle Sanitário para o controle dos acessos ao Município de Catu com o objetivo
de prevenir e combater a disseminação do COVID-19.

Art. 2º O Sistema de Controle Sanitário que trata o caput deste artigo será feito pelo prazo de 8(dias) dias podendo
ser prorrogado.

Art. 3º Durante o período estabelecido no artigo 2º os acessos ao Município de Catu através do Gravito, Rua
Ulysses Guimarães (bairro Santa Rita) e Rua Capitão Raimundo Borges estarão bloqueados afim de facilitar o
trabalho de controle.

Art. 4º Para execução do Controle Sanitário, o Município de Catu criará quatro barreiras sanitárias, localizadas nos
bairros do Fleming, Bom Viver, Pioneiro e Boa Vista, as equipes começarão a trabalhar a partir do dia 28/03/2020,
tendo funcionamento diário das 7h às 19h.
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Parágrafo Único - A execução do controle sanitário será realizada por profissionais da Secretaria Municipal de
Saúde, com o apoio da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte, Defesa Civil e da Polícia Militar.

Art. 5º O Controle Sanitário que trata este decreto está direcionado aos munícipes e as pessoas que estão vindo de
outros Municípios, Estados e Países com objetivo de entrar no Município de Catu e consistirá em aferição da
temperatura corporal, questionário do profissional de saúde e demais ações que a equipe técnica presente na
barreira sanitária julgar necessário.

Art. 6º A pessoa que for identificada os sintomas suspeitos do COVID-19, e não sendo morador do município de
Catu, será recomendado o seu retorno ao município de origem para que procure a unidade referência do local onde
está domiciliado.

Art. 7º A pessoa que for identificada com os sintomas suspeitos do COVID-19 sendo morador do município de CatuBA, será encaminhado para unidade de referência para que seja adotada todas as medidas de saúde cabíveis.

Parágrafo único – O morador do município de Catu-BA que for identificado como caso suspeito, deverá manter o
isolamento domiciliar enquanto aguarda o resultado de seu exame, sob pena da aplicação das sanções civis e
criminais cabíveis.
Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 26 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 314 DE 31 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre prorrogações dos Decretos n°. 300, de 17 de março de
2020, nº. 302, de 18 de março de 2020, nº. 303, de 19 de março de
2020, n°. 306, de 23 de março de 2020, nº. 307 de 24 de março de
2020, nº 310 e nº. 311 de 25 de março de 2020 e nº. 312 de 26 de
março de 2020, bem como inclui nova atividade permitida no Artigo 1°,
inciso I, n°. 306, de 23 de março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,

Considerando, a necessidade da manutenção das medidas preventivas contra o COVID-19.

DECRETA:
Art. 1°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 300, de 17 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15
(quinze) dias a contar da data de publicação deste.
Art. 2°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 302, de 18 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15
(quinze) dias a contar da data de publicação deste.
Art. 3°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 303, de 19 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15
(quinze) dias a contar da data de publicação deste.
Art. 4°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 306, de 23 de março de 2020, bem como os Decretos nº. 307 de
24 de março de 2020 e nº. 310 e nº. 311 de 25 de março de 2020, todos em sua íntegra, por mais 8 (oito) dias a
contar da data de publicação deste.
Art. 5°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 312, de 26 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 8 (oito)
dias a contar da data de publicação deste.
Art. 6°. Fica autorizado o funcionamento PRESENCIAL de “casa de material de construção”, respeitando o disposto
no Art. 1°, II, III e IV, do Decreto n°. 306, de 23 de março de 2020.
Art. 7°. Para eventual autorização de funcionamento durante a vigência deste Decreto, o comerciante e/ou
autônomo de produtos perecível, com prazo de validade para os próximos 3 (três) meses, deverá encaminhar um
requerimento simples com documentos probatórios para o e-mail gabinete@catu.ba.gov.br.
Art. 8°. Fica vedado, durante a vigência do Decreto nº. 306 a comercialização de bebidas alcoólicas para serem
consumidas no interior de “Mercados, Supermercados, Mercadinhos e Padarias, sob pena de das sanções legais.
Art. 9°. Esse Decreto entrará em vigor imediatamente após sua publicação, podendo ser prorrogado enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID19).
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 31 de março de 2020.
GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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PORTARIA N° 039, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a adoção de medidas Preventivas contra o
COVID-19 no âmbito do serviço público Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,

Considerando, o Decreto Municipal nº 300/2020 o qual “Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Catu”;

Considerando, a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;

Considerando, a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde –que “Dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).”;

Considerando, a necessidade de estabelecer medidas preventivas para os servidores públicos municipais no
desemprenho de suas respectivas funções nos órgãos da administração pública municipal direta e indireta.

RESOLVE:

Art. 1º Fica determinado para todos os servidores públicos municipais, prestadores de serviços, consultorias e
assessorias e ocupantes de cargo em comissão, que adotem as seguintes medidas preventivas no desempenho de
suas respectivas funções:

I.

Os servidores públicos municipais, prestadores de serviços, consultorias e assessorias e ocupantes de
cargo em comissão deverão observar à distância mínima de 1m (um metro) do seu colega de trabalho no
desempenho das suas funções, sempre que possível for, sem prejuízo ao desempenho de sua atividade.

II.

Os servidores públicos municipais, prestadores de serviços, consultorias e assessorias e ocupantes de
cargo em comissão deverão priorizar o contato via telefone ou e-mail com outros setores alheios ao
seu, devendo apenas em último caso se deslocar aos outros setores, respeitando a distância acima
estabelecida e após observar a higienização pessoal.

67

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde de Catu
III.

Fica determinado a todos os Secretários que providenciem a colocação de álcool em gel 70% nas
dependências de suas respectivas secretarias, para uso dos servidores e demais pessoas que circulem.

Art. 2º Fica restrito o acesso dos servidores públicos municipais, prestadores de serviços, consultorias e assessorias
e ocupantes de cargo em comissão ao Gabinete do Prefeito sem antes haver comunicação por telefone (salvo em
caso de urgência e extrema necessidade).
Art. 3º Fica instituído o turno de trabalho, das 8h às 14h, pelo prazo de 15(quinze) dias para todos os funcionários
da administração, que atuam nos setores internos, excetos os serviços externos e essenciais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará em consonância com as definições do
Decreto Municipal nº 300, de 17 de março de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 18 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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PORTARIA Nº 040, DE 19 DE MARÇO DE 2020
Suspensão da comercialização de produtos no centro
de Catu por comerciantes oriundos de outros
Municípios.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
Considerando o Decreto Municipal nº 300/2020 o qual “Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Catu”;
Considerando o Decreto Estadual n. 19.549/2020 que “Declara Situação de Emergência em todo o território
baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da
Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e dá
outras providências”
Considerando a Lei Federal n.º13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;
Considerando a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde –que “Dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19).”;
Considerando a necessidade de estabelecer medidas preventivas para evitar circulação de pessoas oriundas de
outros municípios.
RESOLVE:
Art. 1º Fica suspenso pelo prazo de 15(quinze) dias, o comércio de produtos no centro da cidade de Catu, por
comerciantes oriundos de outros municípios.
Art 2° O DEPARTAMENTO DE OCUPAÇÃO E USO DE SOLO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA e a
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL realizarão a fiscalização do quanto disposto no art. 1º deste Decreto, com
eventual apoio da Polícia Militar.
Art 3° O descumprimento das medidas estabelecidas nesta Portaria estará sujeito a aplicação das sanções
administrativas, civis e criminais cabíveis.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 19 de março de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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PORTARIA Nº 042, DE 22 DE ABRIL DE 2020.
“Designa os servidores para a função de Fiscal Sanitário
de Vigilância Sanitária, para o enfrentamento da pandemia
do COVID-19”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
que lhe confere o artigo 87, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:

Art. 1º- Designar os servidores, abaixo relacionados, para exercerem a função de Fiscal Sanitário de
Vigilância Sanitária, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde enquanto permanecer a situação de emergência
de saúde pública pelo COVID-19:

 SERGIO ANTONIO ALMEIDA LINS JUNIOR - Fiscal Sanitário - Mat. nº 2156
 ÍTALO DA SILVA BRITO

- Fiscal Sanitário - Mat. nº 3690

 LANAI ISABELE TRINDADE VIEIRA

- Fiscal Sanitário - Mat. nº 3482

 BRUNA TEIXEIRA DE VASCONCELOS

- Fiscal Sanitário - Mat. nº 2441

 CALINE DOS SANTOS MENDES

- Fiscal Sanitário - Mat. nº 3268

 BARBARA REJANE PAIM SANTOS

- Fiscal Sanitário - Mat. nº 3198

 ERLANE DOS SANTOS XAVIER

- Fiscal Sanitário - Mat. nº 5036

Art. 2º- Os servidores designados, em razão do poder de polícia administrativo, exercerão todas as
atividades inerentes à função de fiscal sanitário, tais como: inspeção e fiscalização sanitárias, lavratura de auto de
infração sanitária, instauração de processo administrativo sanitário, interdição cautelar de estabelecimento,
interdição e apreensão cautelar de produtos, além de fazer cumprir as penalidades aplicadas pelas autoridades
sanitárias competentes nos processos administrativos sanitários e outras atividades estabelecidas para esse fim.
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 22 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARAES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 317, DE 03 DE ABRIL DE 2020
“Estabelece condições de funcionamento para agências
bancárias, casas lotéricas, correspondentes bancários e
cooperativas de crédito e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
Considerando o Decreto Municipal nº 300, de 17 de março de 2020 o qual “Dispõe sobre as medidas temporárias
de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Catu”;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;
Considerando a necessidade de aplicar mais medidas preventivas para realização dos serviços bancários no
âmbito do município de Catu.
DECRETA:
Art. 1º O funcionamento das agências bancárias, casas lotéricas, correspondentes está condicionado ao
cumprimento das seguintes obrigações:
I – As agências bancárias devem priorizar o horário de 9h às 10h30, para o atendimento exclusivo de clientes
pertencentes a grupo de risco do COVID-19, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos,
hipertensos, diabéticos, asmáticos, gestantes e imunodeprimidos;
II – As casas lotéricas e correspondentes devem priorizar o período de 1h30(uma hora e trinta minutos),
preferencialmente no inicio do expediente, para o atendimento exclusivo de clientes pertencentes a grupo de risco
do COVID-19, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, asmáticos,
gestantes e imunodeprimidos;
III – Após o horário exclusivo que trata o inciso I e II deste artigo, deve ser dado atendimento preferencial e
especial a idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira que estas pessoas
permaneçam o mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento;
IV – Colocar no mínimo um funcionário para realizar o controle da entrada nos estabelecimentos mencionados no
caput deste artigo, durante o horário comercial;

V - para organização das filas, deverá ser garantida a distância mínima de 1m (um metro) entre
os clientes em atendimento e entre aqueles que estejam aguardando na parte externa das
agências por meio de sinalização horizontal disciplinadora, equipamento de separação de filas e
demais ferramentas que se mostrem necessárias;
VI - manter em todo atendimento, presencial ou mediante uso de terminais eletrônicos, a distância mínima de 1,0 m
entre atendidos e atendentes, bem como orientar os clientes/usuários dentro dos ambientes das Agências para que
mantenham-se na mesma distânia;
VII - estabelecer que as pessoas que acessarem e saírem do estabelecimento façam
a higienização com álcool-gel 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, disponibilizando
em pontos estratégicos como na entrada do estabelecimento, nos corredores, balcões e mesas de atendimento
dispensadores para uso dos clientes e funcionários;
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VIII - o ingresso nas agências bancárias será feito em blocos de no máximo 20(vinte) pessoas;
IX – o ingresso nas casas lotéricas será feito em blocos de no máximo 15(quinze) pessoas;
X – o ingresso nos correspondentes será realizado em blocos de no máximo 8(oito) pessoas;
XI - os trabalhadores devem ser orientados a intensificar a higienização das mãos, principalmente antes e depois do
atendimento de cada cliente, após uso do banheiro,
após entrar em contato com superfícies de uso comum como balcões, corrimão, teclados de caixas, etc;
XII - realizar procedimentos que garantam a higienização contínua do estabelecimento, intensificando a limpeza das
áreas com desinfetantes próprios para a finalidade e realizar frequente desinfecção com álcool 70%, sempre que
possível, nos horários de funcionamento das Agências, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas,
mesas, teclado, mouses, materiais de escritório, balcões, corrimões, interruptores, elevadores, balanças, banheiros,
lavatórios, entre outros;
XIII - nos locais onde há uso de máquina para pagamento com cartão, esta deverá ser higienizada com álcool 70%
ou preparações antissépticas com a maior frequência
possível, no horário comercial;
XIV - os caixas eletrônicos de autoatendimento ou qualquer outro equipamento que possua painel eletrônico de
contato físico deverão ser higienizados com álcool 70% ou preparações antissépticas, com a maior frequência
possível, dentro do horário comercial;
XV - recomendar aos trabalhadores que atendem ao público nas operações bancárias o uso de equipamentos de
proteção individual (EPI), disponíveis no mercado local, quando a operação que esteja sendo realizada exija
aproximação para manutenção da confidencialidade, aplicando-se a mesma norma aos trabalhadores que irão
organizar as filas de entrada aos estabelecimentos listados no caput deste artigo;
XVI - as salas de auto atendimento após o horário comercial e no final de semana também deverão ser higienizadas
com a maior frequência possível e ainda ter um comunicado afixado em local visível, que os usuários deverão fazer
higienização das mãos, antes e após o uso dos teclados com o seu próprio álcool gel ou preparações
antissépticas.
Parágrafo único – Os portadores das doenças crônicas mencionadas no inciso I e II deste artigo, deverão
apresentar um relatório médico que comprove que são portadores das doenças mencionadas nos incisos para que
tenham direito ao horário exclusivo de atendimento.
Art. 2º As agências bancárias, casas lotéricas e correspondentes têm o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir
de segunda-feira dia 06/04/2020, para se adequarem as determinações do presente decreto.

Art. 3° O descumprimento do presente decreto acarretará na aplicação das sanções
administrativas, civis e criminais cabíveis.
Art. 4º Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 300, de 17 de março
de 2020.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurá a situação de
Emergência em Saúde Pública.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 03 de abril de 2020.
GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 318, DE 03 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a alteração da alínea “a” do inciso I ao Art. 2°.
do Decreto n°. 306, de 23 de março de 2020, inclui o serviço
de lavagem de automóveis como serviço essencial.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei Orgânica do Município; e,
Considerando a necessidade de reforçar a higienização dos veículos no âmbito do Município de Catu,
como forma de combater e previnir o COVID-19.
DECRETA:

Art. 1º O inciso I, do artigo 1º do Decreto nº 306, de 23 de março de 2020, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art.

1º. Fica suspenso, pelo prazo de 8 (oito) dias, o funcionamento PRESENCIAL nos

estabelecimentos comerciais de Catu, devendo permanecer fechados para o público em geral
em função da pandemia do novo coronavírus (COVID – 19), exceto”:
I - Farmácias, postos de gasolina, hotéis, MERCADOS, SUPERMERCADOS, MERCADINHO, padarias, casas de
bolo, estabelecimentos que vendam alimentos para animais, estabelecimentos de venda de gás de cozinha,
açougue, lojas de peças em geral, lojas de produtos de limpeza, loja de higiene pessoal/cosmético, oficinas
mecânicas, empresa de manutenção de eletro/eletrônico, borracharia, lava-jatos, sempre respeitando as
orientações preventivas de enfrentamento ao COVID – 19.
a)
No caso de SUPERMERCADO, MERCADO e MERCARDINHO o funcionamento será permitido até às 17h.

b)

Os lava-jatos devem reforçar a higienização dos veículos com álcool 70% e outras preparações
sanitizantes que ajudem a combater e prevenir o COVID-19”

Art. 2º. Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 03 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO N 320, DE 06 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a alteração dos incisos I, II, III e V do Art. 1° do Decreto
n° 317, de 03 de abril de 2020, sobre as condições de funcionamento
das agências bancárias, casas lotéricas e correspondentes.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Os incisos I, II, III e V do Art. 1° do Decreto n° 317, de 03 de abril de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 1º....................................................................................................
I – As agências bancárias devem priorizar o horário de 9h às 10h30, para o atendimento exclusivo de
clientes pertencentes a grupo de risco do COVID-19, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos,
hipertensos, diabéticos, asmáticos, gestantes e imunodeprimidos, exceto na área de autoatendimento, onde deve
ser garantido atendimento preferencial e prioritário nos caixas eletrônicos durante o expediente, para as pessoas do
grupo de risco do COVID-19;
II – As casas lotéricas e correspondentes devem dar atendimento preferencial e prioritário aos clientes
pertencentes a grupo de risco do COVID-19, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos,
hipertensos, diabéticos, asmáticos, gestantes e imunodeprimidos, garantindo um fluxo ágil de maneira que estas
pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento;
III – Após o horário exclusivo que trata o inciso I deste artigo, deve ser dado atendimento preferencial e
especial a idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira que estas pessoas
permaneçam o mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento;
V - para organização das filas, deverá ser garantida a distância mínima de 1m (um metro) entre os clientes
em atendimento e a implantação a sinalização horizontal e vertical disciplinadora das filas internas e externas nos
limites do estabelecimento, incluindo a calçada, ficando o controle e disciplinamento da fila externa à
responsabilidade da Fiscalização da Prefeitura de Catu, com eventual apoio da Polícia Militar.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor no dia 08, de abril de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 06 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 321, DE 07 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre prorrogações dos Decretos nº 303, de 19 de março de
2020, n° 306, de 23 de março de 2020, nº 307, de 24 de março de
2020, nº 310 e nº 311, de 25 de março de 2020 e nº 312, de 26 de
março de 2020, bem como inclui nova atividade permitida no Artigo
1°, inciso I, n° 306, de 23 de março de 2020.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
Considerando, a necessidade da manutenção das medidas preventivas contra o COVID-19.

DECRETA:

Art. 1°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 303, de 19 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15 (quinze) dias a
contar da data de publicação deste.
Art. 2°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 306, de 23 de março de 2020, bem como os Decretos nº 307, de 24 de
março de 2020 e nº 310 e nº 311, de 25 de março de 2020, todos em sua íntegra, por mais 8 (oito) dias a contar da data
de publicação deste.
Art. 3°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 312, de 26 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 8 (oito) dias a
contar da data de publicação deste.
Art. 4°. Esse Decreto entrará em vigor imediatamente após sua publicação, podendo ser prorrogado enquanto perdurar o
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 07 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 322 DE 14 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre prorrogações dos Decretos n°. 300, de 17 de
março de 2020, nº. 302, de 18 de março de 2020, nº. 303,
de 19 de março de 2020, n°. 306, de 23 de março de 2020,
nº. 307 de 24 de março de 2020, nº 310 e nº. 311 de 25 de
março de 2020 e nº. 312 de 26 de março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem
a Lei Orgânica do Município; e,

Considerando, a necessidade da manutenção das medidas preventivas contra o COVID-19.

DECRETA:

Art. 1°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 300, de 17 de março de 2020, em sua íntegra, até o dia 30 de abril de
2020.
Art. 2°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 302, de 18 de março de 2020, em sua íntegra, até o dia 30 de abril de
2020.
Art. 3°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 303, de 19 de março de 2020, em sua íntegra, até o dia 30 de abril de
2020.
Art. 4°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 306, de 23 de março de 2020, bem como os Decretos nº. 307 de 24 de
março de 2020 e nº. 310 e nº. 311 de 25 de março de 2020, todos em sua íntegra, até o dia 30 de abril de 2020.
Art. 5°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n°. 312, de 26 de março de 2020, em sua íntegra, até o dia 30 de abril de
2020.
Art. 6°. Esse Decreto entrará em vigor imediatamente após sua publicação, podendo ser revisado ou prorrogado
enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19).

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 14 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 323, DE 16 DE ABRIL DE 2020
Torna obrigatório o uso de máscaras para o acesso e desempenho
de atividades, nos prédios públicos, estabelecimentos comerciais,
agências bancárias, casas lotéricas, correspondentes bancários no
âmbito do Município de Catu e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a
Lei Orgânica do Município; e,
Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS);
Considerando que existem 3 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, do Novo
Coronavírus, COVID-19, nesta cidade de Catu – Ba.
Considerando a Lei Estadual nº 14.258, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção em locais de trabalho, para evitar a contaminação pela Covid-19.
Considerando que a situação demanda o emprego de novas medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de
Catu-BA,

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido o uso de máscaras em âmbito municipal, como forma de enfrentamento ao avanço
da pandemia de COVID-19.
§ 1º A partir do dia 22 de abril de 2020, será obrigatória a utilização de máscaras por toda a população para:
I – o acesso as agências bancárias, casas lotéricas e correspondentes bancários.
II - o uso de transporte compartilhado de passageiros público ou privado;
III – o acesso aos estabelecimentos prestadores de serviços essenciais, tais como supermercados, mercados,
mercearias, padarias, farmácias, drogarias, lojas de material de construção, entre outros;
IV – o acesso aos estabelecimentos comerciais que posteriormente tiverem suas atividades liberadas e
retomadas;
V – o acesso aos órgãos da Administração Pública Municipal;
§ 2º Para fins do disposto neste artigo, poderão ser utilizadas máscaras de pano confeccionadas de forma
artesanal (tecido), desde que estejam devidamente fixadas e ajustadas ao rosto do usuário, encobrindo totalmente a
boca e o nariz.
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§ 3º É responsabilidade de cada estabelecimento e transportes mencionados nos incisos acima, garantir o
cumprimento das medidas dispostas neste artigo, devendo estabelecer um controle de entrada e saída, ficando sujeito à
fiscalização dos órgãos públicos e às penalidades previstas em lei.
Art. 2º Fica recomendada a utilização de máscaras de proteção a todos os munícipes que desempenharem
quaisquer atividades que interrompam provisoriamente o isolamento social, sem prejuízo das hipóteses de utilização
obrigatória.
Art. 3º Os supermercados e mercados devem priorizar o período de 1h30 (uma hora e trinta minutos),
preferencialmente no inicio do expediente, para o ATENDIMENTO EXCLUSIVO de clientes pertencentes ao grupo de
risco do COVID-19, tais como os idosos (acima de 60 anos), gestantes, hipertensos, diabéticos, asmáticos,
imunodeprimidos e de demais doenças crônicas.
Parágrafo único – Os portadores das doenças crônicas mencionadas no caput deste artigo, deverão
apresentar um relatório médico que comprove serem portadores das referidas doenças.
Art. 4º O descumprimento das determinações deste decreto poderão culminar na aplicação das sanções
administrativas, civis e criminais cabíveis.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 16 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 328, DE 24 DE ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre as regras temporárias de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais do Município de Catu durante a
pandemia do COVID-19”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a decretação de estado de emergência e de estado de calamidade pública pelos Governos
Federal, Estadual e Municipal;
CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus – COVID 19
em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020;
CONSIDERANDO que a manutenção da paralisação total das atividades comerciais e de prestação de serviços
poderá gerar dificuldades econômicas tão grandes quanto as dificuldades encontradas com o enfrentamento à
pandemia do COVID 19;
CONSIDERANDO a necessidade de retorno das atividades econômicas no Município de Catu-BA;
CONSIDERANDO a necessidade em estabelecer medidas de segurança e procedimentos para reabertura gradual
do comércio no Município de Catu;
CONSIDERANDO que o êxito na prevenção e controle do Novo Coronavírus depende do envolvimento da
sociedade em geral;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidas medidas temporárias excepcionais para o funcionamento do comércio no Município
de Catu-Ba, relacionados à circulação de pessoas nos estabelecimentos comerciais, para evitar a propagação da
infecção e transmissão do COVID-19 (CORONAVIRUS).
Art. 2º Para enfrentamento da emergência de saúde decorrente do novo Coronavírus, fica determinada a
suspensão de funcionamento, do atendimento presencial ao público nos seguintes estabelecimentos comerciais e
atividades:
I – restaurantes, bares, pizzarias, lanchonetes, lojas de conveniência, confeitarias, sorveterias e similares;
II – casas noturnas e similares;
III – clubes, academias, associações recreativas e similares;
IV – motéis;
V – locais de eventos e similares;
VI – quaisquer outros serviços privados de atendimento ao público, não expressamente excetuados no presente
decreto.
§ 1º. Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos do público ao seu interior.
§ 2º. Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, pizzarias, confeitarias, lanchonetes, bares, lojas de
conveniência, sorveterias e similares EXCLUSIVAMENTE para venda com retirada de produtos presencial e
serviços de entrega (delivery);
§ 3º. Fica proibido o consumo de produtos nas dependências dos estabelecimentos elencados no parágrafo 2º,
bem como, em um raio de 50 metros das suas imediações.
§ 4º. Fica autorizada a circulação de carrinhos de picolé, salgados e dos carros que comercializam ovos e polpas
de fruta, desde que estejam portando álcool em gel(70%) e utilizando máscaras e luvas.
82

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde de Catu
Art. 3º Fica autorizado o funcionamento ao público dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços
seguintes:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

- Supermercados, mercados, mercadinhos e mercearias;
- Padarias e Casas de Bolo;
- Açougues, Peixarias, Hortifrutigranjeiros, Verdureiros e Frutas;
- Postos de combustíveis e distribuidoras de água e gás;
- Farmácias;
- Instituições Bancárias e correspondentes bancários, inclusive casas lotéricas;
- Clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e Laboratórios;
- Lojas de produtos veterinários, de rações para animais e pet shops;
- Lojas de material de construção;
-Lojas de comercialização de peças para veículos, bem como oficinas mecânicas, manutenção elétrica e
eletrônica dos veículos e borracharias;
XI
- Correios e serviços de entrega;
XII
- Escritórios de prestação de serviços;
XIII - Comércios de materiais médico-hospitalares;
XIV - Distribuidor de Bebidas;
XV
- Lavanderias e Lava-Jatos;
XVI - Comércio de materiais de higiene e limpeza;
XVII - Atividades industriais em geral;
XVIII - Obras de engenharia públicas ou privadas;
XIX - Óticas e estabelecimentos de comercialização de próteses e órteses;
XX
- Lojas de manutenção de eletro/eletrônicos;
XXI - Lojas de Vestuário, Confecções e Calçados;
XXII - Comércio de Eletrodomésticos, Eletrônicos e Móveis;
XXIII - Salões de Beleza e Barbearias;
XXIV - Comércio Varejista, Embalagens, Bombonieres;
XXV - Armarinhos, Livrarias e Variedades;
XXVI - Comércio de Colchões
XXVII - Serviços Funerários;
XXVIII - Chaveiros, Gráficas e similares
XXIX - Estúdios de fotografia;
§1º Outros segmentos nao autorizados neste decretopoderao funcionar mediante ato expedido pelo Gabinete do
Prefeito após consulta ao Comitê Intersetorial.
§2º Os serviços essenciais, tais como supermercados, mercados, mercadinhos, padarias, farmácias, lojas de
material de construção, oficinas mecânicas, lava-jatos, estão autorizados a iniciar o funcionamento conforme o
estabelecido nos respectivos alvarás de funcionamento.
I – Os estabelecimentos mencionados no referido parágrafo poderão, a seu critério proceder a abertura 1 (uma)
hora antes da estabelecida em Alvará.
II – Os estabelecimentos citados neste parágrafo deverão garantir transporte para aqueles funcionários que não
puderem usufruir de transporte público no início e ao final da sua jornada de trabalho.
§2º Os demais estabelecimentos não mencionados no parágrafo 1º, deverão funcionar de segunda à sexta das 10h
as 18h, aos sábados das 8h às 14h, sendo que domingos e feriados ficarão fechados;
§3º Fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas em padarias, supermercados, mercados, mercadinhos,
mercearias e similares;
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§4º Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar com atendimento ao público deverão cumprir o Decreto
Municipal nº 323, de 16 de abril de 2020, que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras pelos clientes;

Art. 4º. Os estabelecimentos referidos no artigo anterior deverão adotar as seguintes medidas:
I – Intensificar as ações de limpeza e higienização;
II - Higienizar locais como balcões, bancadas, barras de apoio, maçanetas, carrinhos e cestas de compras e demais
superfícies que por suas características sejam constantemente manuseadas, com álcool 70%, água sanitária ou
hipoclorito com concentração de 0,5% a 1%;
III - Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool líquido ou em
gel (70º GL) aos seus clientes e funcionários, que deverão estar, obrigatoriamente, fazendo uso de EPI´s;
IV - Restringir o acesso de crianças e pessoas com acompanhantes, salvo quando se tratar de idosos e demais
pessoas do grupo de risco, casos em que será permitida a entrada conjunta de um acompanhante;
V - Restringir a permanência de apenas uma pessoa por família dentro do estabelecimento;
VI - Estabelecer um controle de entrada e saída, bem como limitar a entrada de clientes a 50% da capacidade do
estabelecimento ou quando a capacidade não estiver prevista no alvará deve ser observada a capacidade máxima
de 1 (uma) pessoa a cada 12,00m 2 (doze metros quadrados) considerando a área total disponível para a circulação
e o número de funcionários e clientes presentes no local;
VII - realizar limpeza de todo o ambiente após cada turno de trabalho, conforme nota técnica nº 22/2020 da
ANVISA;
VIII - disponibilizar adesivo ou banner sinalizando a quantidade máxima de pessoas permitidas no local, em função
da não proliferação do COVID-19.
IX - Manter o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, incluindo clientes e funcionários,
inclusive com a organização de filas do lado de fora do estabelecimento, se necessário, para controlar a entrada
das pessoas de acordo com o número máximo permitido no inciso anterior;
X - Realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas internas com distanciamento de 1(um) metro,
considerando também o distanciamento de 1(um) metro entre os atendentes dos caixas e balcões e clientes;
XI - Divulgar informações acerca do novo Coronavírus (COVID-19) e das medidas de prevenção;
XII - Fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de
pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento;
XIII - Funcionários acima de 60 (sessenta anos) de idade, hipertensos, diabéticos, gestantes, obesos e pessoas
com doenças autoimunes, devem trabalhar somente em sistema Home Office, excetuando os profissionais de
saúde.
XIV - Sempre que possível os estabelecimentos devem priorizar o trabalho online, principalmente os setores
administrativos;
§1º Todos os estabelecimentos devem observar as normas de segurança previstas neste decreto bem como,
todas aquelas editadas pelo Prefeito Municipal.
§2º Todos os estabelecimentos e atividades permitidas de funcionarem, conforme caput, deverão respeitar as
regras sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo de pessoas e a conscientização dos
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seus colaboradores e clientes, no sentido de ajudar na propagação das regras e informações constantes deste
decreto e demais documentos de regramento sanitário.
§3º Recomenda-se destinar horário de atendimento exclusivo para clientes pertecentes ao grupo de risco do
COVID-19, tais quais os idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, dentre outros.
Art. 5º. Incumbirá às Secretarias Municipais competentes fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.
Art. 6º. O não cumprimento de qualquer das medidas estabelecidas no presente decreto caracterizar–se–á como
infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, sem prejuízo das
sanções civis e criminais cabíveis.
Art. 7º. Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê Intersetorial.
Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo sofrer alterações de acordo com a
evolução do cenário epidemiológico.
Art. 9º. Fica revogado o Decreto nº 306/2020 bem como suas alterações e prorrogações posteriores.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 24 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 329, DE 29 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre o funcionamento das entidades religiosas diante da
situação de emergência de saúde pública em decorrência da
infecção humana pelo covid-19 (coronavirus)

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS);
Considerando as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020;
Considerando que existem cinco casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, do Novo Coronavírus,
COVID-19, nesta cidade de Catu – BA;
Considerando a expressa recomendação do Ministro da Saúde para que sejam adotadas medidas de
distanciamento social com o fito de coibir a proliferação do contágio pelo COVID-19;
Considerando

a

necessidade

de

evitar

aglomerações

nas

entidades

religiosas;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento das Igrejas, Templos e outras entidades religiosas para realização apenas
de aconselhamento individual durante o prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado, a depender da situação
epidemiológica do Município de Catu diante da pandemia do COVID-19.

Art. 2º Fica proibida a realização de cultos, missas ou quaisquer atividades que gerem aglomerações nas Igrejas e
demais entidades religiosas.

Art. 3º Fica proibida a concentração de pessoas em filas ou similares para realização do aconselhamento individual.

Parágrafo único. Fica recomendada a realização do aconselhamento individual por horário marcado previamente.
Art. 4º É obrigatório para acessar as dependências das igrejas e demais entidades religiosas o uso de máscara
para realização do aconselhamento individual.
Art. 5º As igrejas e demais entidades religiosas devem disponibilizar álcool em gel e reforçar a higienização em
suas dependências.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 29 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 331, DE 30 DE ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre as regras temporárias de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais do Município de Catu durante a
pandemia do COVID-19”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a decretação de estado de emergência e de estado de calamidade pública pelos Governos
Federal, Estadual e Municipal;
CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus – COVID
19 em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº 13.979/2020;
CONSIDERANDO que a manutenção da paralisação total das atividades comerciais e de prestação de serviços
poderá gerar dificuldades econômicas tão grandes quanto as dificuldades encontradas com o enfrentamento à
pandemia do COVID19;
CONSIDERANDO a necessidade de retorno das atividades econômicas no Município de Catu-BA;
CONSIDERANDO a necessidade em estabelecer medidas de segurança e procedimentos para reabertura
gradual do comércio no Município de Catu;
CONSIDERANDO que o êxito na prevenção e controle do Novo Coronavírus depende do envolvimento da
sociedade em geral;

DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidas medidas temporárias excepcionais para o funcionamento do comércio no Município
de Catu-Ba, relacionados à circulação de pessoas nos estabelecimentos comerciais, para evitar a propagação
da infecção e transmissão do COVID-19 (CORONAVIRUS).
Art. 2º Fica determinada a suspensão do funcionamento dos seguintes estabelecimentos:

I - casas noturnas e similares;
II - clubes, academias, associações recreativas e similares;
III - motéis;
IV - locais de eventos e similares;

V

- quaisquer
outros
serviços
privados
expressamente excetuados no presente decreto.

de

atendimento

ao

público,

não

Art. 3º. Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, pizzarias, confeitarias, lanchonetes, bares, lojas de
conveniência, sorveterias e similares, EXCLUSIVAMENTE para venda com retirada de produtos presencial e
serviços de entrega (delivery):
I – Os bares devem funcionar de segunda à sexta de 8h às 18h, aos sábados de 8h às 14h conforme as
modalidades do caput deste artigo, domingos e feriados apenas na modalidade entrega a domicílio (delivery).
II - As confeitarias, lanchonetes, restaurantes e pizzarias, ficam autorizados a funcionar conforme horário habitual,
respeitando as modalidades do caput deste artigo.
§1º O consumo dos produtos adquiridos nos estabelecimentos elencados no caput deste artigo, não poderá ser feito
no local da compra, bem como à distância inferior a 200 metros das suas imediações.
Art. 4º Fica proibido o consumo de bebidas álcoolicas nos estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, nas
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praças e vias públicas do Município de Catu-BA.

Art 5º. Fica autorizada a circulação de carrinhos de picolé, salgados e dos carros que comercializam ovos e
polpas de fruta, desde que estejam portando álcool em gel(70%) e utilizando máscaras e luvas.
Art. 6º Fica autorizado o funcionamento ao público dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços:
I
- Supermercados, mercados, mercadinhos e mercearias; II
- Padarias e
Casas de Bolo;
III
- Açougues, Peixarias, Hortifrutigranjeiros, Verdureiros e Frutas; IV
- Postos de
combustíveis e distribuidoras de água e gás;
V
- Farmácias;
VI
- Instituições Bancárias e correspondentes bancários, inclusive casas lotéricas; VII
- Clínicas
médicas, odontológicas, veterinárias eLaboratórios;
VIII
- Lojas de produtos veterinários, de rações para animais e pet shops; IX
- Lojas de
material deconstrução;
X
- Lojas de comercialização de peças para veículos, bem como oficinas mecânicas, manutenção elétrica e
eletrônica dos veículos e borracharias;
XI
- Correios e serviços de entrega;
XII
- Escritórios de prestação de serviços;
XIII
- Comércios de materiais médico-hospitalares; XIV
Distribuidor de Bebidas;
XV
- Lavanderias eLava-Jatos;
XVI - Comércio de materiais de higiene, cosméticos e limpeza em geral;
XVII - Atividades industriais em geral;
XVIII - Obras de engenharia públicas ou privadas;
XIX - Óticas e estabelecimentos de comercialização de próteses e órteses; XX
- Lojas de
manutenção de eletro/eletrônicos;
XXI - Lojas de Vestuário, Confecções e Calçados;

XXII

- Comércio de Eletrodomésticos, Eletrônicos e Móveis; XXIII - Salões de
Beleza e Barbearias;
XXIV - Comércio Varejista, Embalagens, Bombonieres;
XXV
- Armarinhos, Livrarias e Variedades;
XXVI - Comércio de Colchões; XXVII - Serviços
Funerários;
XXVIII - Chaveiros, Gráficas e similares XXIX - Estúdios
de fotografia;
§1º Fica vedado o consumo de bebidas e alimentos no interior de padarias, casas de bolo, supermercados,
mercados, mercadinhos, mercearias e similares;
§2º Os Estabelecimentos mencionados nos incisos do caput deste artigo, deverão funcionar nos seguintes dias e
horários:
I – Os supermercados, mercados, mercadinhos, padarias, casas de bolo, farmácias, lojas de material de
construção, oficinas mecânicas, lava-jatos, poderão, a seu critério, inciar o funcionamento a partir das 06h(seis
horas), devendo o encerramento das atividades seguir o estabelcido em alvará, estão autorizados a iniciar o
funcionamento a partir das 06h e o encerramento das atividades não poderá ultrapassar as 20h (vinte horas).
II – As clínicas médicas, odontológicas, laboratórios, hospitais privados e serviços funerários funcionarão conforme
seus alvarás;
III - Os demais estabelecimentos não mencionados nos incisos I e II deste parágrafo, deverão funcionar de segunda
à sexta das 10h às 18h, aos sábados das 8h às 14h, sendo que domingos e feriados ficarão fechados;
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IV– Os estabelecimentos citados nos incisos I e II deste parágrafo, deverão garantir transporte para aqueles
funcionários que não puderem usufruir de transporte público no início e ao final da sua jornada de trabalho.
Art. 7º Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar com atendimento ao público deverão cumprir o Decreto
Municipal nº 323, de 16 de abril de 2020, que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras pelos clientes;
Art. 8º. Os estabelecimentos mencionados nos artigos 3º e 6º deverão adotar as seguintes medidas:

I – Intensificar as ações de limpeza e higienização;
II - Higienizar locais como balcões, bancadas, barras de apoio, maçanetas, carrinhos e cestas de compras e
demais superfícies que por suas características sejam constantemente manuseadas, com álcool 70%, água
sanitária ou hipoclorito com concentração de 0,5% a 1%;

III - Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool líquido ou
em gel (70º GL) aos seus clientes e funcionários, que deverão estar, obrigatoriamente, fazendo uso de EPI´s;
IV - Restringir o acesso de crianças e pessoas com acompanhantes, salvo quando se tratar de idosos e demais
pessoas do grupo de risco, casos em que será permitida a entrada conjunta de uma companhante;
V - Restringir a permanência de apenas uma pessoa por família dentro do estabelecimento;
VI - Estabelecer um controle de entrada e saída, bem como limitar a entrada de clientes a 50% da capacidade
do estabelecimento ou quando a capacidade não estiver prevista no alvará deve ser observada a capacidade
máxima de 1 (uma) pessoa a cada 12,00m2 (doze metros quadrados) considerando a área total disponível para a
circulação e o número de funcionários e clientes presentes no local;
VII - realizar limpeza de todo o ambiente após cada turno de trabalho, conforme nota técnica nº 22/2020 da
ANVISA;

VIII - disponibilizar adesivo ou banner sinalizando a quantidade máxima de pessoas permitidas no local, em
função da não proliferação do COVID-19.

IX - Manter o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, incluindo clientes e
funcionários, inclusive com a organização de filas do lado de fora do estabelecimento, se necessário, para
controlar a entrada das pessoas de acordo com o número máximo permitido no inciso anterior;
X - Realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas internas com distanciamento de 1(um)
metro, considerando também o distanciamento de 1(um) metro entre os atendentes dos caixas, balcões e
clientes;
XI - Divulgar informações acerca do novo Coronavírus (COVID-19) e das medidas de prevenção;
XII - Fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração
de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento;
XIII - Funcionários acima de 60 (sessenta anos) de idade, hipertensos, diabéticos, gestantes, obesos e
pessoas com doenças autoimunes, devem trabalhar somente em sistema Home Office, excetuando os
profissionais de saúde.

XIV - Sempre que possível os estabelecimentos devem priorizar o trabalho online, principalmente os setores
administrativos;
§1º Todos os estabelecimentos devem observar as normas de segurança previstas neste decreto bem como,
todas aquelas editadas pelo Prefeito Municipal.
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§2º Todos os estabelecimentos e atividades permitidas de funcionarem, conforme caput, deverão respeitar as
regras sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo de pessoas e a conscientização dos
seus colaboradores e clientes, no sentido de ajudar na propagação das regras e informações constantes deste
decreto e demais documentos de regramento sanitário.
§3º Recomenda-se destinar horário de atendimento exclusivo para clientes pertecentes ao grupo de risco do
COVID-19, tais quais os idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, dentre outros.

Art. 9º. Incumbirá às Secretarias Municipais competentes fiscalizar o cumprimento das disposições deste
decreto.
Art. 10. O não cumprimento de qualquer das medidas estabelecidas no presente decreto caracterizar–se–á
como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, sem prejuízo
das sanções civis e criminais cabíveis.
Art. 11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê Intersetorial.
Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo sofrer alterações de acordo com a
evolução do cenário epidemiológico.
Art. 13. Fica revogado o Decreto nº 306/2020 bem como, suas alterações e prorrogações posteriores.
Art. 14. Fica revogado o Decreto nº 328/2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 30 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 332, DE 30 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre prorrogações dos Decretos nº 300, de 17 de
março de 2020, Decreto nº 303, de 19 de março de 2020 e
do Decreto nº 312, de 26 de março de 2020, e dá outras
providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,

Considerando, a necessidade da manutenção das medidas preventivas contra o COVID-19.

DECRETA:

Art. 1°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 300, de 17 de março de 2020, por mais 15 (quinze) dias a contar
da data de publicação deste e revogando o seu parágrafo 1º do Artigo 2º.
Art. 2°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 303, de 19 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15 (quinze)
dias a contar da data de publicação deste.
Art. 3°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 312, de 26 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15 (quinze)
dias a contar da data de publicação deste.
Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor imediatamente após sua publicação, podendo ser prorrogado enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID19).
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 30 de abril de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Publique-se e registre-se.
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DECRETO Nº 335, DE 04 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre o funcionamento em Regime Especial da Central de
Abastecimento de Catu durante a pandemia do COVID-19 e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020–que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”;
Considerando a Nota Técnica nº 012/2020, de 30 de março de 2020 da área técnica da Confederação Nacional dos
Municípios que trata da importância da manutenção das feiras livres para evitar o desabastecimento nos pequenos
municípios;
Considerando a necessidade de estabelecer medidas preventivas para o comércio de produtos na Central de
Abastecimento de Catu,

DECRETA:
Art. 1º Fica determinado o funcionamento em regime especial de prevenção ao COVID-19 da Central de
Abastecimento de Catu-BA de segunda à sexta-feira, exceto sábados, domingos e feriados.
Art. 2º Fica estabelecido que o funcionamento da Central de Abastecimento de Catu será de segunda a quinta das
7h às 18h.
Art. 3º - A Central de Abastecimento em Regime Especial de prevenção ao COVID-19 será coordenada por sua
Administração, com auxílio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Secretária Municipal de Agricultura Indústria e Comércio, Vigilância Sanitária, da Secretaria
Municipal de Saúde, Gabinete do Prefeito e do Departamento Jurídico do Município.
Art. 4º - A Coordenação da Central de Abastecimento com apoio de seus auxiliares conforme estabelecido no artigo
3º deste decreto, deverá:
I-

Providenciar o controle de entrada e saída de consumidores no local;

II - Coibir o consumo de produtos e bebidas no perímetro da Central de Abastecimento;
III -

Garantir a não ocorrência de filas ou aproximações e, caso haja, preservar uma distância mínima de 1,5m

(um metro e meio) entre os fregueses, não permitindo qualquer forma de aglomeração;
IV -

Garantir o espaçamento de no mínimo 3 metros (três metros) entre os corredores de bancas.

V-

Solicitar auxílio a Polícia Militar para controle e fiscalização das medidas deste Decreto;

VI -

Convocar servidores, se necessário, para colaborar na Central de Abastecimento, orientando a população

quanto à circulação no espaço e distanciamento na fila de acesso à entrada principal e bancas internas;
VII -

Implantar pontos higiênicos na entrada e saída da Central de Abastecimento para que os feirantes e

fregueses efetuem a limpeza das mãos;
VIII - Após o término do funcionamento da Central de Abastecimento, providenciar a lavagem das ruas usadas pela
feira livre;
IX -

Cadastrar os feirantes, assim que possível, identificando a origem de cada um e os produtos comercializados;
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Art. 5º - Fica proibido na Central de Abastecimento durante a pandemia do COVID-19 o seguinte:
I – Comerciantes e feirantes oriundos de outros municípios;
II - o consumo de bebidas alcólicas;
III – o consumo de alimentos e quaisquer outros tipos de bebidas;
IV - o comércio de vestuário, calçados e similares na Central de Abastecimento de Catu;
VI – a entrada de crianças no âmbito da Central de Abastecimento.
Art. 6º Os feirantes e comerciantes autorizados a estar na Central de Abastecimento deverão:
I-

Utilizar máscaras e luvas no atendimento aos clientes;

II -

Redobrar os cuidados com a higiene, se munindo de condutas antissépticas no manejo, comercialização e

entrega de seus insumos;
III -

Manter espaçamento lateral de, no mínimo, 1,5m (um metro e meio) entre uma banca e outra, não deixando

produtos armazenados ao seu redor, os quais deverão ser depositados nos tabuleiros ou armazenados por debaixo
dos mesmos, afastados do chão.
IV -

Manter distância de no mínimo 3 metros (três metros) nos corredores entre as bancas.

V-

Atentar para solicitar aos clientes que estejam em suas bancas a manutenção da distância de 1,5 (um metro

e meio) entre uma pessoa e outra;
VI -

Proibir que os clientes degustem alimentos no local;

VII -

Suspender a oferta de mesas e cadeiras ao público;

VIII - Disponibilizar instrumentos e produtos para higienização das mãos dos fregueses;
IX -

Respeitar as orientações para a montagem das barracas, como forma de garantir o maior espaço possível

para o fluxo de pessoas;
X-

Permanecer por trás das bancas ou numa posição de distância do freguês para evitar o contato respiratório

muito próximo.
XI -

Evitar tocar o rosto;

XII -

Adotar as medidas de higienização usuais, bem como aquelas preconizadas pela OMS - Organização

Mundial da Saúde para o período de Pandemia, notadamente a limpeza constante das mãos com água corrente e
sabão ou com álcool gel 70, bem como dos tabuleiros e demais itens que guardem nas barracas, a exemplo das
balanças, cestas, recipientes em geral, etc; e
XIII - Manter a limpeza total das bancas e da área em que estão instalados;
Art. 7º Recomenda-se que os clientes:
I-

Mantenham a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre os outros, evitando formar aglomerações;

II -

Não frequentem a Central de Abastecimento caso apresente algum sintoma de gripe (tosse, congestão nasal,

febre, dores musculares, falta de ar, calafrios, coriza e fadiga);
III -

Procurem ir a feira nos horários que costumeiramente tenham um menor fluxo de pessoas;

IV -

Não cumprimente as pessoas com proximidade (aperto de mão, beijo ou abraço); e

V-

Sejam rápidos nas compras, permanecendo na Central de Abastecimento o menor tempo possível e ao

retornarem passa casa, lavem imediatamente as mãos com água e sabão até a altura dos punhos ou utilize álcool
gel e higienize os objetos que levou para a feira (chave, celular etc.) bem como produtos e sacolas.
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VI -

que os idosos e as pessoas que se enquadrem no grupo de risco, devem evitar ir à Central de

Abastecimento;
Art 8º É obrigatório o uso de máscaras para feirantes, comerciantes e clientes acessarem a Central de
Abastecimento, em consonância com o Decreto Municipal n 323/2020.

Art. 9° O descumprimento das medidas preventivas estabelecidas neste decreto acarretará na aplicação das
sanções administrativas, civis e criminais cabíveis.

Art. 10 Fica revogado o Decreto Municipal nº 302/2020.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, vigorará enquanto durar a situação de Emergência
em Saúde Pública durante o COVID-19.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 04 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 336, DE 05 DE MAIO DE 2020
Altera o artigo 1º Decreto 335 de 4 de maio de 2020,
que dispõe sobre o funcionamento em regime especial da
Central de Abastecimento de Catu durante a pandemia do
COVID-19 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,

DECRETA:

Art. 1º. O Decreto nº 335, de 4 de maio de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art 1º. Fica determinado o funcionamento em regime especial de prevenção ao COVID-19 da Central de
Abastecimento de Catu-BA de segunda à sexta-feira das 07h às 18h, exceto sábados, domingos e feriados.”

Art. 2º Fica revogado o artigo 2º do Decreto nº 335 de 04 de maio de 2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 05 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 339, DE 11 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a autorização de bloqueio de vias
durante a pandemia do COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de novas medidas preventivas que minimizem os riscos para
população;
CONSIDERANDO a necessidade de aplicar um melhor disciplinamento nas filas em agências bancárias e
correspondentes bancários;
CONSIDERANDO a necessidade de reduzir aglomerações e aumentar o distanciamento social;
CONSIDERANDO que o Comitê Intersetorial de Gestão de Crise do COVID-19, identificou a existência de pontos
na cidade de concentração excessiva e/ou aglomeração de pessoas, que embora alternados, possam estar
contribuindo com a proliferação do vírus;

D E C R E T A:
Art. 1° Fica a Secretaria Municipal de Serviços Públicos em conjunto com a Coordenadoria Municipal de Transporte
e Trânsito autorizada a realizar o fechamento de vias públicas em que esteja ocorrendo elevada concentração e/ou
aglomeração de pessoas ou em que haja o descumprimento dos Decretos Municipais referentes às medidas de
enfrentamento da pandemia decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º Para cumprir o disposto no art. 1°, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos em conjunto com a
Coordenadoria Municipal de Transporte e Trânsito, solicitará o apoio das forças de segurança do Estado.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 11 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO 340, DE 13 DE MAIO DE 2020
Revoga o Decreto 309, de 25 de março de 2020, que
dispõe sobre a Suspensão do Programa de Estágio
durante a pandemia do COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica revogado na sua integralidade, o Decreto 309, de 25 de março de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 13 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal

ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO 341, DE 14 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a prorrogação do Decreto 329, de 29 de
abril de 2020, que trata do funcionamento das
entidades religiosas durante a pandemia do COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias o Decreto 329, de 29 de abril de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 14 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 342, DE 16 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a adoção de medidas Preventivas contra o
COVID-19 no âmbito Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,

CONSIDERANDO a decretação de estado de emergência e de estado de calamidade pública pelos Governos Federal,
Estadual e Municipal;
CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus” e a Portaria
nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde – que “Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº 13.979;
CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer medidas preventivas para contenção da disseminação do COVID19 no Município de Catu;
CONSIDERANDO a confirmação de casos positivos por transmissão local no Município de Catu;
CONSIDERANDO o crescimento expressivo de casos de COVID-19 no Município de Catu-BA nos últimos dias.

DECRETA:
Art. 1º. Fica suspenso pelo período de 18/05/2020 a 24/05/2020, o funcionamento PRESENCIAL em todos os
estabelecimentos comerciais, lojas de conveniência e prestadores de serviços de Catu, devendo permanecer
fechados para o público em geral em função da pandemia do novo coronavírus (COVID – 19), exceto:

VII-

Farmácias,

postos

de

gasolina,

hotéis,

supermercados,

mercados,

mercadinhos,

padarias,

estabelecimentos que vendam alimentos para animais, estabelecimentos de venda de gás de cozinha,
açougue, lojas de produtos de limpeza e higiene, oficinas mecânicas, Lojas de peças de veículos,
borracharia, Lojas de material de construção, lava-jatos, clínicas médicas, pet shops e clínicas
veterinárias, sempre respeitando as orientações preventivas de enfrentamento ao COVID – 19.
b) O funcionamento dos estabelecimentos mencionados no inciso I deste artigo deverá ser de
segunda a sábado até as 18 horas e domingos e feriados até as 14 horas. Com exceção das
Farmácias que poderão funcionar até as 20 horas, de segunda a domingo.

c) Os supermercados e mercados deverão destinar pelo menos 1h30m (uma hora e trinta minutos)
do expediente, preferencialmente no primeiro horário de abertura, para atendimento exclusivo
de clientes pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, tais quais os idosos, gestantes,
portadores de doenças crônicas, dentre outros.
Art. 2º. Fica suspenso pelo período de 18/05/2020 a 24/05/2020, o funcionamento das academias, clubes sociais,
clínicas fisioterápicas, odontológicas, salões de beleza, barbearias, sindicatos, óticas.
Parágrafo único. Fica autorizado apenas o atendimento de urgência e emergências nas clínicas odontológicas.
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Art. 3º. Os estabelecimentos mencionados no inciso I, do artigo 1º deste decreto, deverão adotar as seguintes
medidas:

XV

– Intensificar as ações de limpeza e higienização;

XVI – Higienizar CONSTANTEMENTE locais como balcões, bancadas, barras de apoio, maçanetas, carrinhos
e cestas de compras, e demais superfícies que por suas características sejam constantemente manuseadas, com
álcool 70%, água sanitária ou hipoclorito com concentração de 0,5% a 1%;

XVII - Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool líquido ou
em gel (70º GL) aos seus clientes e funcionários, que deverão estar, obrigatoriamente, fazendo uso de EPI´s;

XVIII - Restringir o acesso de crianças e pessoas com acompanhantes, salvo quando se tratar de idosos e
portadores de necessidades especiais, casos em que será permitida a entrada conjunta de um acompanhante;

XIX - Restringir a permanência de apenas uma pessoa por família dentro do estabelecimento;
XX - Estabelecer um controle de entrada e saída, bem como limitar a entrada de clientes a 50% da capacidade
do estabelecimento ou quando a capacidade não estiver prevista no alvará deve ser observada a capacidade
máxima de 1 (uma) pessoa a cada 12,00m2 (doze metros quadrados) considerando a área total disponível para a
circulação e o número de funcionários e clientes presentes no local;

XXI - O preposto que for designado para controlar a entrada dos clientes nos respectivos estabelecimentos,
deverá estar munido de um álcool em gel 70% para higienizar a mão dos clientes que estarão adentrando ao
respectivo estabelecimento.

XXII - realizar limpeza de todo o ambiente após cada turno de trabalho, conforme nota técnica nº 22/2020 da
ANVISA;

XXIII - disponibilizar adesivo ou banner sinalizando a quantidade máxima de pessoas permitidas no local, em
função da não proliferação do COVID-19.

XXIV - Manter o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, incluindo clientes e
funcionários, inclusive com a organização de filas do lado de fora do estabelecimento, se necessário, para
controlar a entrada das pessoas de acordo com o número máximo permitido no inciso anterior;

XXV - Realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas internas com distanciamento de 1,5
metros (um metro e meio), considerando também o distanciamento de 1,5 (um metro e meio) entre os atendentes
dos caixas e balcões e clientes;

XXVI - Divulgar informações acerca do novo Coronavírus (COVID-19) e das medidas de prevenção;
XXVII

- Fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a

aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento;

XXVIII

- Funcionários acima de 60 (sessenta anos) de idade, hipertensos, diabéticos, gestantes, obesos

e pessoas com doenças autoimunes, devem trabalhar somente em sistema Home Office.

XXIX - Sempre que possível os estabelecimentos devem priorizar o trabalho online, principalmente os setores
administrativos;

§1º Todos os estabelecimentos devem observar as normas de segurança previstas neste decreto bem como, todas
aquelas editadas pelo Prefeito Municipal.
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§2º Todos os estabelecimentos e atividades permitidas de funcionarem, conforme o inciso I do artigo 1º deste
decreto, deverão respeitar as regras sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo de pessoas e
a conscientização dos seus colaboradores e clientes, no sentido de ajudar na propagação das regras e informações
constantes deste decreto e demais documentos de regramento sanitário.
Art. 4º. Todo comércio/atividade não mencionado no artigo 1º, inciso I, deste decreto, poderá efetuar sua venda ou
prestação de serviço de maneira online, por catálogo, rede social, whatsapp ou qualquer outro meio que não
necessite de contato direto entre funcionário e cliente, devendo efetuar sua entrega através de serviço entrega em
domicílio (delivery).
Art. 5º. Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, pizzarias, confeitarias, lanchonetes, bares, lojas de
conveniência, sorveterias e similares, EXCLUSIVAMENTE para venda com retirada de produtos presencial e
serviços de entrega em domicílio (delivery):
I – Os bares devem funcionar de segunda à sexta de 8h às 18h, aos sábados de 8h às 14h conforme as

modalidades do caput deste artigo, domingos e feriados apenas na modalidade entrega a domicílio
(delivery).
II - As confeitarias, lanchonetes, restaurantes e pizzarias, ficam autorizadas a funcionar conforme
horário habitual, respeitando as modalidades do caput deste artigo.
§1º O consumo dos produtos adquiridos nos estabelecimentos elencados no caput deste artigo, não
poderá ser feito no local da compra, bem como à distância inferior a 200 metros das suas
imediações.
Art. 6°. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizado como infração
administrativa à luz da legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis (civil e
criminal), inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento.

Art. 7º. Fica suspenso, por prazo indeterminado, o funcionamento dos espaços públicos e privados que causem
aglomeração de pessoas, bem como de parques, praças, quadras esportivas e campos de futebol, ratificando o
disposto no Decreto n° 300, de 17 de março de 2020.
Art. 8º. Os requerimentos em relação aos efeitos desde Decreto deverão ser dirigidos ao e-mail
gabinete@catu.ba.gov.br.
Art. 9º. Esse Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, podendo ser prorrogado, a depender da
situação epidemiológica do Município em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19).
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 16 de maio de 2020.
GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 343, DE 19 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre prorrogações dos Decretos nº 300, de 17 de
março de 2020, Decreto nº 303, de 19 de março de 2020 e
do Decreto nº 312, de 26 de março de 2020, e dá outras
providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
Considerando, a necessidade da manutenção das medidas preventivas contra o COVID-19.

DECRETA:

Art. 1°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 300, de 17 de março de 2020, por mais 15 (quinze) dias a contar da data
de publicação deste e revogando o seu parágrafo 1º do Artigo 2º.
Art. 2°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 303, de 19 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15 (quinze) dias a
contar da data de publicação deste.
Art. 3°. Fica prorrogada a vigência do Decreto n° 312, de 26 de março de 2020, em sua íntegra, por mais 15 (quinze) dias a
contar da data de publicação deste.
Art. 4°. Este Decreto entrará em vigor imediatamente após sua publicação, podendo ser prorrogado enquanto perdurar o
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 19 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
Publique-se e registre-se.
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DECRETO Nº 344, DE 21 DE MAIO DE 2020
Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Catu, Estado da
Bahia, para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente da
Pandemia do Coronavírus (Covid- 19), na forma que indica e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela
Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Governo Federal já qualificou a situação nacional em relação a Emergência de Saúde
provocada pela pandemia do Coronavírus, como ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA nos termos do Decreto
Legislativo nº. 6, de 20 de março de 2020, da lavra do Egrégio Congresso Nacional e reconhece, por meio da
Portaria nº. 454, de 20 de março de 2020, estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia já qualificou a situação estadual em relação à Emergência de
Saúde provocada pela Pandemia do Coronavírus, como ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, nos termos do
Decreto Legislativo nº. 2.041, de 23 de março de 2020, da lavra da Colenda Assembléia Legislativa do Estado da
Bahia;

CONSIDERANDO que, segundo os relatos da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em decorrência
das ações emergenciais necessárias para conter a Pandemia do Coronavírus, as finanças públicas e as metas
fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão estar gravemente comprometidas no Município, assim como
as metas de arrecadação de tributos, pela redução da atividade econômica;
CONSIDERANDO que 20 (vinte) pessoas já contraíram o Coronavírus no Município de Catu.

DECRETA:
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Art. 1º. Fica declarado Estado de Calamidade Pública para todos os fins de direito, notadamente os previstos no art.
65 da Lei de responsabilidade Fiscal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em decorrência da Infecção Humana
pelo Coronavírus (COVID-19), no Município de Catu-BA.
Art. 2º. Ficam mantidas as disposições contidas na Declaração de Situação de Emergência de que trata o Decreto
nº 308/2020.
Parágrafo Único - Poderá o Município determinar outras medidas que julgar necessárias, no sentido de atuar na
contenção e combate à transmissão do coronavirus (COVID-19) em seu território e circunvizinhanças.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 21 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 346, DE 23 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a antecipação de feriados municipais
durante a atual situação de emergência em saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional (ESPII)
pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a velocidade transmissão local do Coronavírus no âmbito do
Município de Catu.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19722 de maio de 2020 que antecipa os feriados de Dois de
Julho, data magna da Bahia e da consolidação da independência do Brasil para o dia 25 de maio de
2020 e o feriado regional de 24 de junho de 2020, dia de São João para o dia 26 de maio de 2020, bem
como a determinação de antecipação dos feriados municipais específicos indicados por cada Município
conforme normativos próprios para os dias 27 e 28 de maio de 2020.
CONSIDERANDO que 20 (vinte) pessoas já contraíram o Coronavírus no Município de Catu.

DECRETA:

Art. 1º Ficam antecipados para os dias 25, 26 e 27 de maio de 2020 os feriados da Independência da Bahia que
ocorreria no dia 02 de julho de 2020, São João, que ocorreria no dia 24 de junho de 2020 e da Emancipação
Política de Catu que ocorreria no dia 26 de junho de 2020, respectivamente.
Art. 2º Durante os dias mencionados no Art. 1º deste decreto somente poderá funcionar supermercados, mercados,
mercadinhos, farmácias, padarias, funerárias e Postos de Combustível, bancos e lotéricas, respeitando os seguintes
horários:
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I – Os supermercados, mercados, mercadinhos, poderão funcionar até às 12h;
II – Os bancos e casas lotéricas poderão funcionar até ás 14h;
III – Postos de Combustível poderão funcionar até às 20h;
III – Padarias poderão funcionar das 7h às 9h e de 16h às 18h;
IV – Farmácias poderão funcionar até às 20h;
V – Funerárias poderão funcionar em plantão 24h (vinte e quatro horas).
Parágrafo único – Os demais estabelecimentos deverão permanecer fechados, podendo apenas realizar serviços
de entrega a domicílio.
Art. 3º - Nos dias 28, 29 e 30 de maio, fica autorizado somente o funcionamento dos serviços essenciais, em
especial as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, devendo ser respeitado o inteiro teor do
Decreto Municipal 342/2020.
Art. 4º - Este decreto não se aplica aos serviços cuja prestação não admite interrupção, as atividades relacionadas a
fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, segurança pública, saúde, internet, telefonia, proteção e
defesa civil, fiscalização, arrecadação, limpeza pública, manutenção urbana e transporte público.
Art. 5º - Fica prorrogado para os dias 28, 29 e 30 de maio o Decreto Municipal 342, de 16 de maio de 2020.
Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 23 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 347, DE 28 DE MAIO DE 2020
Estabelece restrição de circulação noturna, no
município (toque de recolher), durante a atual situação
de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional (ESPII) pela
Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a velocidade de transmissão local do Coronavírus no âmbito do
Município de Catu.

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública reconhecido Pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, através do
Decreto Legislativo nº 2041, de 23 de março de 2020, por conta da pandemia da COVID-19 em todo o Território do
Estado da Bahia.
CONSIDERANDO que, segundo relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde, a doença demonstra tendência a um
avanço de forma exponencial em todo o Estado.
CONSIDERANDO os dados que apontam para um crescimento do número de casos de COVID-19 no Município de Catu,
cenário que, sem a mínima dúvida, estaria ainda mais grave se as ações até então praticadas em prol do isolamento
social não estivessem sendo adotadas;
CONSIDERANDO que, para conter essa tendência de crescimento do número de contágio pelo novo coronavírus, as
autoridades da saúde recomendam, por ora, a adoção de uma política de maior rigidez das medidas já adotadas nesse
sentido, levando em consideração o atual cenário de quase colapso da rede estadual de alta complexidade, destino
natural de pacientes com necessidade de internamento mais ostensivo(UTI);
CONSIDERANDO que o estabelecimento de uma política de isolamento social rígido passa obrigatoriamente pela
necessidade de medidas restritivas à circulação de pessoas e de veículos particulares, principalmente em face dos
prejuízos evidentes decorrentes da redução da taxa de adesão ao isolamento social;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, da Sociedade Brasileira de Infectologia –
SBI e das equipes técnicas da Secretaria da Saúde do Estado e da Secretaria Municipal da Saúde de Catu;
CONSIDERANDO, ainda, que inobstante todas as medidas adotadas desde o início dos efeitos da pandemia no Estado da
Bahia, os números de Infectados e de óbitos seguem numa crescente e podem vir ocasionar um eventual colapso do
sistema de saúde pública do próprio Estado da Bahia;
CONSIDERANDO, por fim, que o crescimento dos índices de contaminação no Município de Catu demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar uma
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maior disseminação da doença,

DECRETA:

Art.1º Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedada a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em
vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 21h às 05h da manhã, do dia 28/05/2020 (quinta-feira) ao dia
31/05/2020 (domingo) e do dia 04/06/2020 (quinta-feira) ao dia 07/06/2020 (domingo), podendo este decreto ser
prorrogado.
§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as seguintes hipóteses:
I.

deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra

de medicamentos, sendo ainda permitido neste período o serviço de
delivery de medicamentos.
II. situações em que fique comprovada a urgência ou emergência do

deslocamento.
III. deslocamento de servidores, funcionários e colaboradores, no

desempenho de suas funções, que atuem nas unidades públicas ou
privadas de saúde e assistência social, das estruturas das Forças
policiais e de Segurança Pública e patrimonial.
IV. Entre as 21:00h e as 23:00h, os serviços de delivery de alimentos,

com a garantia por parte dos empregadores do transporte dos
colaboradores em direção a suas casas, ao final do serviço.
§ 2º Durante o horário de limitação de locomoção estabelecido no presente artigo, todos os estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviço, deverão permanecer fechados ao público, garantindo horário de início e
encerramento diário das atividades capazes de permitir o deslocamento de seus colaboradores para o trabalho e de
volta para casa dentro do horário de circulação permitida.
§ 3º As restrições de locomoção contidas no caput passam a vigorar a partir do dia 28 de maio de 2020.
Art. 2º Fica proibida a qualquer hora do dia, a concentração de pessoas em locais privados para realização de quaisquer
atividades.
Art. 3º Fica proibida a qualquer hora do dia, a concentração de pessoas nas áreas próximas a bares, depósitos de bebida
e demais estabelecimentos que forneçam comida e bebida, bem como o seu consumo em via pública, ficando o
descumprimento da presente regra sujeita a autuação nos tipos penais já mencionados.
Art. 4º O descumprimento do quanto determinado no presente Decreto poderá levar seu autor a ser autuado em
flagrante pela prática dos crimes previstos no Código Penal Brasileiro supramencionados.
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Art. 5º Os prazos definidos no presente decreto e seus efeitos poderão ser prorrogados por iguais períodos,
ou revogados, em ato normativo do Poder Executivo, condição sempre subordinada à evolução da Situação
de Emergência de Saúde de importância Internacional, ocasionada pela Pandemia gerada pelo COVID 19.

Art. 6º Para a garantia do pleno cumprimento do disposto no presente decreto, poderá a Administração
municipal buscar o apoio das forças policiais do Estado da Bahia, para, em conjunto com a Fiscalização
Municipal ou Segurança Privada Contratada coibir eventuais ações de descumprimentos das regras ora
preconizadas
Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 28 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 349, DE 30 DE MAIO DE 2020
“Dispõe sobre as regras temporárias de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais do Município de Catu durante a
pandemia do COVID-19”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a decretação de estado de emergência e de estado de calamidade pública pelos Governos Federal,
Estadual e Municipal;
CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus – COVID 19 em
resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal nº13.979/2020;
CONSIDERANDO que a manutenção da paralisação total das atividades comerciais e de prestação de serviços poderá
gerar dificuldades econômicas tão grandes quanto as dificuldades encontradas com o enfrentamento à pandemia do
COVID19;
CONSIDERANDO a necessidade de retorno das atividades econômicas no Município de Catu-BA;
CONSIDERANDO a necessidade em estabelecer medidas de segurança e procedimentos para reabertura gradual do
comércio no Município de Catu;
CONSIDERANDO que o êxito na prevenção e controle do Novo Coronavírus depende do envolvimento da sociedade
em geral;

DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidas medidas temporárias excepcionais para o funcionamento do comércio no Município de
Catu-Ba, relacionados à circulação de pessoas nos estabelecimentos comerciais, para evitar a propagação da infecção
e transmissão do COVID-19 (CORONAVIRUS).
Art. 2º Fica determinada a suspensão do funcionamento dos seguintes estabelecimentos:

IV
– casas noturnas e similares;
V – clubes, academias, associações recreativas e similares; IV – motéis;
VI – locais de eventos e similares;
VI – quaisquer outros serviços privados de atendimento ao público, não expressamente excetuados
no presente decreto.
Art. 3º. Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, pizzarias, confeitarias, lanchonetes, bares, lojas
de conveniência, sorveterias e similares, EXCLUSIVAMENTE para venda com retirada de produtos
presencial e serviços de entrega (delivery):
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I – Os bares devem funcionar de segunda à sexta de 8h às 18h, aos sábados de 8h às 14h conforme as
modalidades do caput deste artigo, domingos e feriados apenas na modalidade entrega a domicílio
(delivery).
II - As confeitarias, lanchonetes, restaurantes e pizzarias, ficam autorizados a funcionar conforme horário
habitual, respeitando as modalidades do caput deste artigo. Fica resguardado o direito de adequação dos
horários em caso de eventual decreto de limitação de horário que venha ser determinado posteriormente
§1º O consumo dos produtos adquiridos nos estabelecimentos elencados no caput deste artigo, não poderá
ser feito no local da compra, bem como não poderão ser consumidos em uma distância mínima de 200
metros das suas imediações.
Art. 4º Fica proibido o consumo de bebidas álcoolicas nos estabelecimentos comerciais de qualquer
natureza, nas praças e vias públicas do Município de Catu-BA.
Art 5º. Fica autorizada a circulação de carrinhos de picolé, salgados e dos carros que comercializam ovos e polpas de
fruta, desde que estejam portando álcool em gel(70%) e utilizando máscaras e luvas.

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento ao público dos estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços:
VIIIHotéis, mercados, supermercados, mercadinhos, padarias, estabelecimentos que vendam
alimentos para animais, estabelecimentos de venda de gás de cozinha, açougue, lojas de produtos de
limpeza, oficinas mecânicas, Lojas de peças de veículos, borracharia, Lojas de material de
construção, Obras de engenharia públicas ou privadas, Comércios de materiais médico-hospitalares,
lava-jatos, pet shops, clínicas veterinárias e Serviços Funerários, estão autorizados a funcionar de
segunda à sabado até as 18h, bem como aos domingos e feriados até às 14h.
IX- As farmácias, drogarias e Postos de Combustíveis estão autorizados a funcionar de segunda à
domingo até as 20h
X- Barbearias e Salões de Beleza estão autorizados a funcionar de 07h às 18h
XI- Casas de Bolo, serviços de entrega; Escritórios de prestação de serviços; Distribuidor de Bebidas;
Atividades industriais em geral; Óticas e estabelecimentos de comercialização de próteses e
órteses; Lojas de manutenção de eletro/eletrônicos; Lojas de Vestuário, Confecções e Calçados;
Comércio de Eletrodomésticos, Eletrônicos e Móveis; Comércio Varejista, Embalagens,
Bombonieres; Armarinhos, Livrarias e Variedades; Comércio de Colchões; Chaveiros, Gráficas e
similares Estúdios de fotografia estão autorizados a funcionar de segunda à sabado das 8h às
14h, sendo que domingos e feriados ficarão fechados
XII- Clinicas médicas, clinicas odontológicas, clinicas veterinárias e serviços funerários funcionarão
conforme alvara de funcionamento.
§1º Este decreto não se aplica as instituições bancárias, casas lotéricas, correspondentes bancários e
Correios devendo seguir a regulamentação do Decreto Municipal 317/2020.
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§2º Fica vedado o consumo de bebidas e alimentos no interior de padarias, casas de bolo, supermercados, mercados,
mercadinhos, mercearias e similares;
Art. 7º Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar com atendimento ao público deverão cumprir o Decreto
Municipal nº 323, de 16 de abril de 2020, que trata da obrigatoriedade do uso de máscaras pelos clientes;
Art. 8º. Os estabelecimentos mencionados nos artigos 3º e 6º deverão adotar as seguintes medidas:

XXX – Intensificar as ações de limpeza e higienização;
XXXI - Higienizar locais como balcões, bancadas, barras de apoio, maçanetas, carrinhos e cestas de
compras e demais superfícies que por suas características sejam constantemente manuseadas, com
álcool 70%, água sanitária ou hipoclorito com concentração de 0,5% a 1%;
XXXII
- Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil acesso,
álcool líquido ou em gel (70º GL) aos seus clientes e funcionários, que deverão estar,
obrigatoriamente, fazendo uso de EPI´s;
XXXIII
- Restringir o acesso de crianças e pessoas com acompanhantes, salvo quando se tratar de
idosos e demais pessoas do grupo de risco, casos em que será permitida a entrada conjunta de um
acompanhante;
XXXIV
- Restringir a permanência de apenas uma pessoa por grupo famíliar dentro do
estabelecimento;
XXXV
- Estabelecer um controle de entrada e saída, com a presença de um preposto,
higienizando as mãos de quem adentra ao estabelecimento com álcool em gel na ausência de totem
para este fim, bem como limitar a entrada de clientes a 50% da capacidade do estabelecimento ou
quando a capacidade não estiver prevista no alvará deve ser observada a capacidade máxima de 1
(uma) pessoa a cada 12,00m2 (doze metros quadrados) considerando a área total disponível para a
circulação e o número de funcionários e clientes presentes no local;
XXXVI
- Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços deverão confecionar placas
ou adesivos indicando a capacidade máxima de clientes por vez no local, devendo fixar nas entradas e
de maneira visível a todos, respeitando as dimensões do inciso VI deste artigo, a seguir o modelo:

ATENÇÃO!
ESTE ESTABELECIMENTO POSSUÍ ÁREA ÚTIL DE ________ M²
CONFORME DECRETO MUNICIPAL SÓ É PERMITIDA A
PRESENÇA DE ____ CLIENTES POR VEZ.
AGUARDE SUA VEZ MANTENDO A DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,5m
ENTRE AS PESSOAS
COMBATER O CORONAVÍRUS É UM DERVER DE TODOS!
COLABORE!
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XXXVII
- realizar limpeza de todo o ambiente após cada turno de trabalho, conforme nota
técnica nº 22/2020 da ANVISA;
XXXVIII
- disponibilizar adesivo ou banner sinalizando a quantidade máxima de pessoas
permitidas no local, em função da não proliferação do COVID-19.
XXXIX
- Manter o distanciamento de 1,5 metros (um metro e meio) entre as pessoas, incluindo
clientes e funcionários, inclusive com a organização de filas do lado de fora do estabelecimento, se
necessário, para controlar a entrada das pessoas de acordo com o número máximo permitido no inciso
anterior;
XL - Realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas internas com distanciamento de
1,5 metros (um metro e meio), considerando também o distanciamento de 1,5 metros (um metro e
meio) entre os atendentes dos caixas e balcões e clientes;
XLI

- Divulgar informações acerca do novo Coronavírus (COVID-19) e das medidas de prevenção;

XLII - Fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a
aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento;
XLIII - Os salões de beleza, manicures, barbearias e congêneres, poderão exercer suas atividades,
desde que respeitadas as regras dos incisos anteriores deste artigo, e, adicionalmente, obedecer às
seguintes restrições:
a) Atendimento individual e com horário marcado, preferencialmente por telefone, internet ou
qualquer outro meio não presencial, não sendo permitida a espera no local;
b) Adoção de medidas de higienização e esterilização, utilização de máscara e protetor facial incolor
para atendimento, esterilização de pentes, escovas e tesouras a cada cliente com borrifadores de
álcool 70%, água e sabão, bem como das capas, cadeiras, maçanetas de portas, além de evitar o
uso compartilhado de produtos que possam propagar o contágio;
c) Organizar a agenda de modo a ampliar o intervalo entre os atendimentos, devendo ser no mínimo
30 minutos, a fim de realizar a higienização dos instrumentos a serem utilizados, entre um
atendimento e outro;
d) Ao realizar o agendamento, o cliente deverá ser questionado se apresenta sintomas respiratórios
ou se está em quarentena ou em isolamento em decorrência do COVID-19, ficando proibido o
atendimento destes clientes;
e) O profissional e o cliente, deverão higienizar as mãos antes e ao final das atividades;
f) O profissional deverá usar obrigatoriamente os EPI`s de acordo com o serviço prestado,
especialmente luvas, protetor facial incolor e máscara, que deverá ser trocada a cada 3 (três)
horas;
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g) Deve ser proibida a presença de familiares durante a execução dos serviços, exceto quando estas
de fato se fizerem necessárias, ocasião em que todos deverão obedecer ao protocolo de
atendimento;
h) Realizar a troca de toalhas e capas a cada cliente atendido;
XV - Funcionários acima de 60 (sessenta anos) de idade, hipertensos, diabéticos, gestantes, obesos e
pessoas com doenças autoimunes, devem trabalhar somente em sistema Home Office, excetuando os
profissionais de saúde.
XVI - Sempre que possível os estabelecimentos devem priorizar o trabalho online,
principalmente os setores administrativos;
§1º Todos os estabelecimentos devem observar as normas de segurança previstas neste decreto bem como, todas
aquelas editadas pelo Prefeito Municipal.
§2º Todos os estabelecimentos e atividades permitidas de funcionarem, conforme caput, deverão respeitar as regras
sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo de pessoas e a conscientização dos seus
colaboradores e clientes, no sentido de ajudar na propagação das regras e informações constantes deste decreto e
demais documentos de regramento sanitário.
§3º Recomenda-se destinar horário de atendimento exclusivo para clientes pertecentes ao grupo de risco do COVID19, tais quais os idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas, dentre outros.
Art. 9º. Incumbirá às Secretarias Municipais competentes fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto.
Art. 10. O não cumprimento de qualquer das medidas estabelecidas no presente decreto caracterizar–se–á como
infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, sem prejuízo das sanções
civis e criminais cabíveis.
Art. 11. Os casos omissos serão dirimidos pelo Comitê Intersetorial.
Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo sofrer alterações de acordo com a
evolução do cenário epidemiológico.
Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 30 de maio de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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DECRETO Nº 350, DE 01 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a prorrogação do Decreto nº 329, de 29
de abril de 2020, que trata do funcionamento das
entidades religiosas durante a pandemia do COVID-19.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado até o dia 07/06/2020 o Decreto 329, de 29 de abril de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 01 junho de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 355, DE 04 DE JUNHO DE 2020
Estabelece restrição de circulação noturna, no município (toque de
recolher), durante a atual situação de emergência em saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município; e,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional (ESPII) pela
Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a velocidade de transmissão local do Coronavírus no âmbito do
Município de Catu.

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública reconhecido Pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, através do
Decreto Legislativo nº 2041, de 23 de março de 2020, por conta da pandemia da COVID-19 em todo o Território do
Estado da Bahia.
CONSIDERANDO que, segundo relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde, a doença demonstra tendência a um
avanço de forma exponencial em todo o Estado.
CONSIDERANDO os dados que apontam para um crescimento do número de casos de COVID-19 no Município de Catu,
cenário que, sem a mínima dúvida, estaria ainda mais grave se as ações até então praticadas em prol do isolamento
social não estivessem sendo adotadas;
CONSIDERANDO que, para conter essa tendência de crescimento do número de contágio pelo novo coronavírus, as
autoridades da saúde recomendam, por ora, a adoção de uma política de maior rigidez das medidas já adotadas nesse
sentido, levando em consideração o atual cenário de quase colapso da rede estadual de alta complexidade, destino
natural de pacientes com necessidade de internamento mais ostensivo (UTI);
CONSIDERANDO que o estabelecimento de uma política de isolamento social rígido passa obrigatoriamente pela
necessidade de medidas restritivas à circulação de pessoas e de veículos particulares, principalmente em face dos
prejuízos evidentes decorrentes da redução da taxa de adesão ao isolamento social;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, da Sociedade Brasileira de Infectologia –
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SBI e das equipes técnicas da Secretaria da Saúde do Estado e da Secretaria Municipal da Saúde de Catu;
CONSIDERANDO, ainda, que inobstante todas as medidas adotadas desde o início dos efeitos da pandemia no Estado da
Bahia, os números de Infectados e de óbitos seguem numa crescente e do eventual colapso do sistema de saúde pública
do próprio Estado da Bahia;
CONSIDERANDO, por fim, que o crescimento dos índices de contaminação no Município de Catu demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar uma
maior disseminação da doença,
DECRETA:
Art. 1º Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedada a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em
vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h da manhã, nos dias 04/06/2020 e 05/06/2020, das 19h as
05h no dia 06/06/2020(sábado) e das 16h às 05h no dia 07/06/2020(domingo), podendo ser prorrogado.
§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as seguintes hipóteses:
I.

deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra
de medicamentos, sendo ainda permitido neste período o serviço de
delivery de medicamentos.

II.

situações em que fique comprovada a urgência ou emergência do
deslocamento.

III.

deslocamento de servidores, funcionários e colaboradores, no
desempenho de suas funções, que atuem nas unidades públicas ou
privadas de saúde, serviços de fornecimento de energia elétrica, água e
internet, assistência social e das estruturas das Forças policiais e de
Segurança Pública e patrimonial.

IV.

Fica permitido até as 23h os serviços de delivery de alimentos e
bebidas, com a garantia por parte dos empregadores do transporte dos
colaboradores em direção a suas casas, ao final do serviço.

§ 2º Durante o horário de limitação de locomoção estabelecido no presente artigo, todos os estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviço, deverão permanecer fechados ao público, garantindo horário de início e
encerramento diário das atividades capazes de permitir o deslocamento de seus colaboradores para o trabalho e de
volta para casa dentro do horário de circulação permitida.
§3º As restrições de locomoção contidas no caput passam a vigorar a partir do dia 04 de junho de 2020.
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Art. 2º Fica proibida a qualquer hora do dia, a concentração de pessoas em locais privados para realização de quaisquer
atividades.
Art. 3º Fica proibida a qualquer hora do dia, a concentração de pessoas nas áreas próximas a bares, depósitos de bebida
e demais estabelecimentos que forneçam comida e bebida, bem como o seu consumo em via pública, ficando o
descumprimento da presente regra sujeita a autuação nos tipos penais já mencionados.
Art. 4º O descumprimento do quanto determinado no presente Decreto poderá levar seu autor a ser autuado em
flagrante pela prática dos crimes previstos no Código Penal Brasileiro supramencionados.
Art. 5º Os prazos definidos no presente decreto e seus efeitos poderão ser prorrogados por iguais períodos,
ou revogados, em ato normativo do Poder Executivo, condição sempre subordinada à evolução da Situação
de Emergência de Saúde de importância Internacional, ocasionada pela Pandemia gerada pelo COVID 19.
Art. 6º Para a garantia do pleno cumprimento do disposto no presente decreto poderá a Administração
Municipal buscar o apoio das forças policiais do Estado da Bahia, para, em conjunto com a Fiscalização
Municipal ou Segurança Privada Contratada coibir eventuais ações de descumprimentos das regras ora
preconizadas.
Art. 7º Fica revogado o Decreto Municipal nº 347/2020.
Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 04 de junho de 2020.

GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito

Publique-se e Registre-se.
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DECRETO Nº 356, DE 05 DE JUNHO DE 2020
“Dispõe sobre as regras temporárias de funcionamento das
atividades religiosas do Município de Catu durante a pandemia
do COVID-19 e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública e Pandemia 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 a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da Infecção Humana
pelo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19529/2020, que autoriza atividades religiosas com público não superior a
50 pessoas.
CONSIDERANDO o Decreto Presidencial nº 10.282/2020 com redação dada pelo decreto nº 10.292/2020 que
define serviços públicos e atividades essenciais que não podem ser suspensas durante o combate ao coronavírus;
e,
CONSIDERANDO o trabalho social das entidades religiosas e o papel relevante da religião na vida dos indivíduos;
DECRETA:
Art. 1º - Fica permitida a partir do dia 08/06/2020 as atividades religiosas de qualquer ordem, realizadas em templos,
igrejas ou similares, devendo, contudo, sua abertura ao público observar as recomendações de segurança editadas
pelas autoridades em vigilância epidemiológica.
§ 1º Os templos, igrejas, salões e qualquer outro espaço onde seja realizada a prática de cultos, missas e quaisquer
outras celebrações religiosas deverão observar as seguintes regras:
I.

Os cultos e missas podem ser realizados até 5 (cinco) vezes ao dia com intervalo mínimo de 1(uma) hora
entre um e outro, devendo ser dividido da seguinte forma:
a) Dois pela manhã;
b) Dois pela tarde;
c) Um pela noite, sendo que o horário de encerramento não poderá exceder as 20 horas e 30
minutos.

II.

Disponibilizar álcool gel ou líquido 70% em todos os acessos do ambiente;

III.

Fica recomendada a instalação de lavatórios nos acessos e corredores do ambiente;
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IV.

Não permitir a participação de crianças abaixo de 12 anos de idade, de pessoas com mais de 60 anos
(idosos) e outras integrantes de grupos de risco, tais como hipertensos, asmáticos, diabéticos, dentre
outros;

V.

Distribuir os assentos com no mínimo 1,5 metro de distância entre os mesmos, sendo que nos casos de
assentos contínuos deverá a distância indicada ser demarcada por aplicação de pintura ou adesivo,
preservando a distância de segurança (1,5 metro) entre as pessoas;

VI.

Garantir o espaçamento indicado de 1,5 metro entre os participantes mesmo nos lugares em que não
houver assentos;

VII.

Não permitir o acesso de público superior a 50 pessoas por celebração.

VIII.

Controle da entrada dos fiéis, que deverão, assim como os organizadores, estarem utilizando máscara;

IX.

Higienização completa e rigorosa dos assentos e locais de fácil contato, sempre antes, no intervalo e depois
das atividades;

X.

Evitar filas e aglomerações, tanto dentro quanto fora do recinto;

XI.

Garantir o máximo de circulação de ar no ambiente, com portas e janelas abertas;

XII.

Fica recomendada a realização de testes de temperatura nos membros que forem participar dos cultos e
missas;

XIII.

XIV.

É obrigatório o uso de máscaras para todos que irão participar dos cultos e missas;
Fica recomendado aos líderes religiosos a manterem um estoque de máscaras nos seus respectivos
templos e igrejas para disponibilizar a membros que queiram acessar o local e estejam sem o objeto.

§ 2º As atividades religiosas referidas no art. 1º terão seu funcionamento permitido nos dias de terça-feira, quintafeira e aos domingos, nas condições estabelecidas neste decreto.
§ 3º As unidades que não dispuserem de estrutura física ampla o suficiente para abrigar até 50 pessoas por
celebração respeitando as regras de distanciamento previstos nos incisos V, VI e VII do caput deste artigo, deverão
adaptar o ambiente para o quantitativo mínimo que garanta o devido distanciamento entre as pessoas que
estiverem no ambiente.
Art.2º - O não cumprimento das regras estabelecidas no presente decreto sujeita seus infratores as penas previstas
em lei de natureza administrativa, civil, penal, especialmente interdição e cassação do alvará.
Art 3º - Fica revogado o Decreto Municipal nº 329/2020.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de publicação, produzindo

Gabinete do Prefeito Municipal de Catu, em 05 de junho de 2020.
GERANILSON DANTAS REQUIÃO
Prefeito Municipal
ROBERTO GUIMARÃES DE FREITAS
Chefe de Gabinete do Prefeito
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1. CONCEITO: Ato de higienizar as mãos com sabonete líquido ou solução antisséptica degermante.
1.1 Responsável pela prescrição
Não se aplica.

1.2 Responsáveis pela execução
Todos os profissionais e usuários dos serviços de
saúde.

1.4 Indicações
1.3 Finalidades
• Remover a sujidade, a oleosidade, o suor e
• Antes e após contato direto ao cliente.
outros resíduos.
• Após contato com superfícies próximas ao
• Remover a microbiota transitória.
cliente (equipamentos, mobiliários).
• Prevenir a transmissão de micro-organismos
• Antes e após a execução de procedimentos
patogênicos.
assistenciais, sobretudo os assépticos.
• Promover segurança ao cliente e aos • Risco ou exposição a fluidos corporais ou
profissionais.
excreções.
• Antes e após o uso de equipamentos de proteção
individual.
• Após aplicações consecutivas da solução
alcoólica nas mãos.
• Antes e após ir ao sanitário.
• Antes e após as refeições.
2. MATERIAIS

1.5 Contraindicações/Restrições
Não se aplica.

• Pia apropriada e destinada à higienização das mãos, com torneira de acionamento e fechamento
manual e/ou automática.
• Porta-papel e papel-toalha descartável.
• Dispensador removível com antisséptico degermante ou de sabão líquido hipoalergênico.
• Recipiente para descarte de resíduos comuns com a tampa acionada por pedal.
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3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

JUSTIFICATIVAS

1. Conferir a presença de solução antisséptica degermante
ou sabonete líquido e de papel-toalha.

1. Economizar tempo e energia.

2. Retirar os adornos (anéis, relógios e pulseiras).

4. Posicionar-se em frente à pia, sem encostar-se nela.

2. Garantir higienização eficiente.
3. Evitar molhar a roupa e expor a área a ser
higienizada.
4. Evitar molhar a roupa.

5. Abrir a torneira.

5. Possibilitar a vazão da água.

6. Molhar as mãos com cuidado para não respingar.

6. Facilitar a distribuição do sabão ou
solução degermante.

3. Dobrar os punhos do vestuário, se necessário.

7. Aplicar uma quantidade suficiente de solução
degermante na palma da mão, (aproximadamente 3 mL), e 7. Ensaboar adequadamente as mãos e
distribuí-la para cobrir toda as superfícies de ambas as evitar desperdício.
mãos (Figura 1).
8. Friccionar as palmas das mãos entre si (Figura 2).
9. Friccionar a palma de uma das mãos contra o dorso da
outra, entrelaçando os dedos. Repetir o movimento com a
outra mão (Figura 3).
10. Entrelaçar os dedos, palma com palma, e friccionar os
espaços interdigitais. (Figura 4)
11. Fechar os dedos das mãos em garra, encaixando-os
entre si de maneira que as palmas das mãos esfreguem o
dorso dos dedos em movimentos de vai e vem e vice versa
(Figura 5).
12. Friccionar o polegar de uma mão com a palma da outra,
em movimento circular. Inverter as posições e friccionar o
outro polegar (Figura 6).
13. Unir os dedos de uma das mãos e friccionar as pontas
destes contra a palma da outra, em movimentos circulares.
Repetir o movimento com a outra mão (Figura 7).

8. Higienizar as palmas das mãos.
9. Higienizar o dorso das mãos e os espaços
interdigitais.
10. Higienizar os espaços interdigitais.
11. Higienizar as unhas e os dorsos dos
dedos.

12. Higienizar os polegares.

13. Higienizar as polpas digitais e unhas.

14. Enxaguar as mãos, iniciando pelas pontas dos dedos em
14. Evitar o retorno da água com resíduos
direção ao punho (Figura 8).
para as mãos limpas.
15. Secar as mãos com o papel-toalha, iniciando pelas
pontas dos dedos em direção ao punho (Figura 9)

15. Iniciar a secagem das mãos a partir da
área mais distante da área que não foi
higienizada.

16. Fechar a torneira, quando o acionamento for manual,
protegendo a mão com o papel-toalha (Figura 10).

16. Finalizar o procedimento. Evitar o
contato da mão limpa com a torneira.
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17. Descartar o papel-toalha em local
apropriado.

4. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM/OBSERVAÇÕES
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Realizar a higienização das mãos entre 40 e 60 segundos. A eficácia da higienização depende mais
da técnica utilizada e do tempo gasto durante o procedimento do que da escolha do degermante.
Utilizar degermantes com antissépticos em áreas críticas, no atendimento aos clientes colonizados
ou infectados com micro-organismos multirresistentes e nos casos de surto. Os agentes
antissépticos devem ter ação antimicrobiana imediata e efeito residual ou persistente, não devem
ser tóxicos, alergênicos ou irritantes para pele. Os mais comumente utilizados são a clorexidina e
os iodóforos.
Verificar como funciona a torneira, se acionada manualmente, por alavancas, células fotoelétricas
ou por pedais, antes de iniciar a higienização.
Utilizar, preferencialmente, torneiras de acionamento não manual em instituições de saúde. Caso
a torneira seja de acionamento manual, esta deverá ser fechada ao término do procedimento
utilizando papel-toalha.
Instalar o porta-papel próximo à pia, porém em local que não receba respingos de água e do
degermante. O porta-papel deve ser de material que não favoreça a oxidação e que possibilite o
uso individual, folha a folha. É necessário o estabelecimento de rotinas de limpeza e de protocolos
de reposição do papel pelos serviços de saúde.
Não utilizar toalhas de pano, nem secador elétrico para a secagem das mãos em serviços de saúde.
Estender a higienização das mãos até os antebraços e cotovelos, quando preconizados.
Não utilizar sabão em barra, por ser veículo para contaminação cruzada.
Dedicar atenção especial às áreas subungueais, articulações e laterais dos dedos devido à facilidade
de acumular sujeira e agentes contaminantes.
Evitar usar água muito quente ou fria e excesso de sabão, pois provocam ressecamento das mãos.
Não utilizar pia destinada à limpeza de instrumentais, vidraria ou materiais de laboratório para a
higienização das mãos.
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Higienização das mãos

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.
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Figura 10.
Figuras 1 a 10. Passos sequenciais do procedimento de higienização das mãos.
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Catu, 20 de Março de 2020.
Circular Nº56 de 2020
Da: Secretaria Municipal de Saúde
Prezados,
Diante da pandemia do COVID-19 instalada mundialmente, atendendo o Decreto Municipal
300/2020 e Portaria Municipal 32/2020, a Secretária Municipal de Saúde de Catu no uso de suas
atribuições legais resolve reorganizar o fluxo de atendimento e se utiliza deste para comunicálos.
1- As unidades de saúde irão atender demanda espontânea para casos de urgência e
emergência sensíveis a atenção básica;
2- Deverão ser priorizados atendimentos a programas como: Pré-Natal, Planejamento
Familiar, Hiperdia, atendimento aos idosos e crianças (ressaltamos que os enfermeiros
deverão priorizar atendimentos de Pré-Natal e Planejamento Familiar, e os médicos
priorizarem atendimento ao Hiperdia, acompanhamento de Pré-Natal, urgências e
emergências;
3- As receitas de HIPERDIA e medicações controladas poderão ser feitas com validade de 6
a 8 meses e a dispensa dos medicamentos;
4- A farmácia básica municipal funcionará de 08 às 16 horas de segunda a sexta feira
(normalmente);
5- A vinculação de gestantes no Hospital Municipal de Catu (HMC)/ Santa Casa de
Misericórdia foi suspensa a partir da data presente;
6- Os estagiários estão suspensos temporariamente e seu retorno se dará mediante contato
prévio da secretaria de saúde;
7- As férias e licenças dos profissionais de saúde estão suspensas para o mês de abril;
8- Os enfermeiros, técnicos em enfermagem e auxiliares de serviços gerais deverão retornar
imediatamente de férias e licenças caso não seja licença para tratamento de doenças;
9- Os Profissionais de Saúde com idade > ou igual 60 anos estão dispensados de suas
atividades laborais por período indeterminado, ficando estes aguardando posicionamento
da secretaria de saúde para retorno.
10- Os Profissionais de Saúde portadores de doenças crônicas ou comorbidades deverão
dirigir-se à junta médica munidos de relatório médico e exames que comprovem seu
afastamento;
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11- Os Agentes Comunitários de Saúde deverão priorizar visitas domiciliares a usuários do
SUS que estiverem descritos no grupo prioritário para atendimento na Atenção Primária à
Saúde(em referência ao tópico dois peso do bolsa família das gestantes para que se
possa garantir o recebimento da variável e as equipes durante o processo de vacinação
deverão aproveitar a oportunidade nas campanhas nacionais de vacinação contra
influenza e sarampo e realizar a pesagem de crianças de 0 a 6 anos e idosos que vieram
no mapa para realização do acompanhamento, atentar para o preenchimento de: (dum,
peso, altura, marcação do campo vacinação).
12- Orientamos intensificação da higienização nas unidades de saúde de acordo com o que
está preconizado e estabelecido em protocolo operacional padrão (disponível em todas as
unidades de saúde);
13- Os atendimentos odontológicos estarão suspensos nas unidades de saúde da família;
14- Os pacientes que necessitarem de atendimento odontológico emergencial deverão se
dirigir ao CEO – Centro de Especialidades Odontológicas;
15- A coordenadora de saúde bucal disponibilizará escala dos dentistas e acd’s que
prestarão atendimento no CEO;
16-Os atendimentos no ambulatório de especialidades Dr Orlando Dantas estão suspensos
por tempo indeterminado;
17- A coleta de exames laboratoriais estará disponível para atender a demanda diária
referenciada pelas unidades de saúde da família, coleta de exames de pacientes
internados no HMC, urgência e emergência e as requisições deverão ser enviadas junto
às fichas de referência.
18- A coleta agendada (itinerante) de exames laboratoriais está suspensa;
19- As campanhas de vacinação contra a INFLUENZA E SARAMPO estão mantidas de
acordo com o Ministério da Saúde;
20- O acolhimento e atendimento de pacientes em todos os equipamentos de saúde deverá
se dá em blocos, para evitar aglomeração de pessoas. Os pacientes deverão se manter a
distâncias de aproximadamente 2 metros;
21- As folgas dos profissionais de saúde estão estarão suspensas por tempo indeterminado;
22-As unidades de saúde deverão funcionar das 08h00min às 16h00min;
23- A Secretaria de Saúde fará o suprimento de EPI’S às unidades para uso dos
profissionais de saúde no desempenho de suas atividades laborais (de acordo com o
fluxograma disponível em todas as unidades), devendo estes orientar os demais
profissionais a evitar o uso indiscriminado dos EPI’S disponibilizados, visto que estamos
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em desabastecimento nacional dos mesmos;
24- Em caso suspeito notificar virtualmente e informar imediatamente à VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL através dos telefones abaixo, para que sejam tomadas
as devidas providências e encaminhamentos.
TELEFONES:(71)99609-7309 ou (71)8845-8877
SITE para notificar coronavírus: http://bit.ly/noticiaCOVID19
25-A Regulação nesse momento estará prestando suporte aos pacientes portadores de
doenças crônicas em tratamento fora do município (TFD) que não podem ser
descontinuados.
26- O atendimento no CAPS estará acontecendo de segunda a sexta das 07 às 13h com
atendimento de psiquiatria terças e quintas sendo estes em blocos e a dispensação de
medicações de segunda a quinta (Os agendados serão apenas os de extrema
necessidades) . Os atendimentos dos demais profissionais e oficinas estarão suspensos
até o dia 01/04/2020.
27- Os atendimentos do CEAM estarão ocorrendo de segunda a sexta apenas para o
público adulto, jovens e reabilitação em ortotrauma.
28- As atividades da ACADEMIA DA SAÚDE estarão suspensas por tempo
indeterminado.
29-O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) funcionará de segunda a sexta para
atendimento emergencial.
30- A Farmácia básica estará funcionando normalmente de segunda a sexta com
atendimento em bloco para evitar aglomerações
31-A Vigilância Sanitária (VISA) estará fiscalizando os estabelecimentos comerciais e em
locais públicos com aglomerações de pessoas bem como prestando orientações quanto a
higienização das mãos e superfícies de contato intensificando o que foi estabelecido no
decreto.
Qualquer descumprimento das normativas do Decreto Municipal de número de
17/03/2020 deverá ser realizada denúncia na Ouvidoria do Município através do número
08002842445
Laína Gabriele Ramos Passos Lobos
Secretária Municipal de Saúde
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Nota Técnica 02/2020 VIGEP/SESAU/ CATU-BA
Novo Coronavírus (Covid 19) N° 02 de 17/03/2020.

Assunto: Atualização da definição de casos e ampliação das medidas de prevenção.
O atual cenário epidemiológico da circulação do Novo Coronavírus (Covid 19), considerado Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional e Nacional, classificada como uma pandemia,Isso significa que o vírus está circulando em todos
os continentes e há ocorrência de casos oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, principalmente no
hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e
óbitos.
Nos meses de outono (20/03-20/06) e inverno (21/06-20/09), há uma circulação importante dos vírus respiratórios (à exemplo do
influenza), esses vírus causam pneumonias, otites, sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as estações do ano, é nesse
período que há maiorfrequência dessas doenças, quando as pessoas ficam mais concentradas nos espaços e com
menorventilação. A doença pelo coronavírus não é diferente, ela também é uma doença respiratória e todos devem se prevenir.
Por isso, os gestores juntamente com a sociedade devem adotar medidas oportunas que favoreçam a prevenção e preservem a
capacidade do serviço de saúde.
Nesse período, com o aumento do número de pacientes com sintomas respiratórioséimportante que os
casosmaislevessejamatendidosnasUnidadesBásicasdeSaúde.Medida que irá prevenir o contato de casosentrepessoasemum
ambiente hospitalar.Éfundamentaluma ampla comunicação com a sociedade orientando a procurar a unidade de saúde em cada
bairro. Aqueles que possuam planos de saúde devem preferir os consultórios médicos.
Com o reconhecimento pela OMS desse evento como uma pandemia, o Ministério da Saúde atualizou as definições
operacionais, para contemplar as viagens internacionais e nacionais, foram definidos novosconceitos para transmissão do
coronavírus no Brasil, como também as medidas nãofarmacológicas,ouseja,aquelasquevisamreduzirapossibilidadedetransmissão
do vírus sem o uso de medicamentos específicos, foram ampliadas.
DEFINIÇÃO DE CASOS OPERACIONAIS
1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
● Situação1–VIAJANTE:pessoaque,nosúltimos14dias,retornoudeviageminternacionalde qualquer país E apresente:
-Febre E
- Pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de
nariz, tiragem intercostal e dispneia); OU
● Situação2–CONTATOPRÓXIMO: pessoa que, nosúltimos14dias, teve contatopróximode caso suspeito ou confirmado
para COVID-19 E apresente:
-Febre OU
- Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir,dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de
nariz, tiragem intercostal e dispneia).
2. CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
● Situação 3 –CONTATODOMICILIAR: pessoa que, nosúltimos14dias, resida ou trabalhe no domicílio de caso suspeito ou
confirmado para COVID-19 E apresente:
- Febre OU
- Pelo menos um sinal ou sintomarespiratório(tosse,dificuldadepararespirar,produçãodeescarro, congestão nasal ou conjuntival,
dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispneia) OU
- Outros sinais e sintomas inespecíficos como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça,
calafrios, gânglios linfáticos
aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTES

FEBRE:
* Considera-se febre temperatura acima de 37,8°
*Alerta-se que a febre pode não estar presente emalgunscasoscomoporexemplo:em pacientes jovens, idosos,
imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a
avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
* Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.
3. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
● LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.
● CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso
confirmado laboratorialmente para COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos
últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.
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4. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) Caso que se enquadre na definição
de suspeito E apresente resultado laboratorial negativo para SARS-CoV2 OU confirmação laboratorial para outro agente
etiológico.
5. CASO EXCLUÍDO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão classificados como excluídos aqueles que apresentarem
duplicidade OU que não se enquadram em uma das definições de caso acima.
6. CASO CURADO DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) Diante das últimas evidências
compartilhadas pela OMS e países afetados, o Ministério da Saúde define que são curados:
● Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de
início dos sintomas E que estão assintomáticos.
● Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.
Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com a clínica do paciente, a considerar a capacidade
operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota (telefone).
DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES
CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:
* Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
* Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem
proteção com tecido ou lenços de papel usados e que contenham secreções);
* Uma pessoa que teve contato frente a frentepor15minutosoumaiseaumadistância inferior a 2 metros;
* Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.)
por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;
* Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que
manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma
possível violação do EPI;
* Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em qualquer direção) de um caso confirmado
de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava
sentado.
● CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:
○ Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os residentes da mesma casa, colegas de
dormitório, creche, alojamento etc.

DESCRIÇÃO DA DOENÇA
Doença: doença de coronavírus (COVID-19)
Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais; sendo que a maioria das infecções por
coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas do
resfriado comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções graves em grupos de risco, idosos e crianças. Ainda não há
vacina ou medicamentos específicos disponíveis e, atualmente, o tratamento é de suporte e inespecífico.
Agente Etiológico
Vírus: síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2)
Reservatório e Modo de transmissão
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e
morcegos. Raramente, os coronavírus animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre elas, como aconteceu com o
MERS-CoV e SARS-CoV.
A transmissão de pessoa para pessoa é de grande interesse epidemiológico. A transmissão tenha ocorrido principalmente por
meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à maneira como a influenza
e outros patógenos respiratórios se espalham. Tendo sido identificado também transmissão por aerossóis em pacientes
submetidos a procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de vias aéreas. Os profissionais de saúde
representaram uma parcela expressiva do número de casos, tendo contribuído para amplificação das epidemias.
Período de Incubação
O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5,2 dias, com intervalo que pode chegar até 12,5 dias
Período de Transmissibilidade
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 dias após o início dos sintomas. No entanto,
dados preliminares do Novo Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de
sinais e sintomas. Até o momento, não há informação suficiente que defina quantos dias anteriores ao início dos sinais e
sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.
Suscetibilidade e Imunidade
A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Quanto a imunidade, não se sabe se a infecção em humanos que não evoluíram
para o óbito irá gerar imunidade contra novas infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. O que se sabe é que a
projeção em relação aos números de casos está intimamente ligada transmissibilidade (RO) e suscetibilidade.
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Atualmente a transmissibilidade do novo coronavírus é menor que a do sarampo.
Manifestações Clínicas
Podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas clínicos
referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Os principais
sintomas foram febre, tosse, falta de ar, dor muscular e articular, confusão, dor de cabeça, dor de garganta, rinorréia,
conjuntivite, dor no peito, diarreia e náusea e vômito. Segundo exames de imagem, podem apresentaram pneumonia bilateral,
manchas múltiplas e opacidade como também pneumotórax . Também houve registros de linfopenia. Os pacientes que tiveram
complicações e foram transferidos para unidade de terapia intensiva (UTI), apresentaram síndrome do desconforto respiratório
agudo (SDRA), arritmia e choque
COMPLICAÇÕES
As complicações mais comuns são: Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, lesão cardíaca aguda, infecção secundária e
insuficiência renal.
NOTIFICAÇÃO
Todos os indivíduos que se enquadrem em casos suspeitos, prováveis e confirmados, devem ser notificados a Vigilância
Epidemiológica municipal, assim como a CIEVS-Bahia pelo e-mail: cievs notifica@saude.ba.qov.br ou pelos telefones:
(71)3116-0018, (71) 99994-1088, inclusive aos sábados, domingos e feriados.
PROCEDIMENTOS PARA DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
Deve ser realizada a coleta de material da nasofaringe (ANF) ou swabs combinados (nasal/oral) ou ainda amostra de secreção
respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado broncoalveolar), de todo caso que se enquadre nos critérios de suspeita
clínica e ou epidemiológica.
A coleta, que independe do início do tratamento, deve ser realizada ate o 14° dia do início dos sintomas. É necessário coletar 2
(duas) amostras por paciente. As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e encaminhadas ao LACEN-BA, em até 48
horas. As amostras devem ser encaminhadas ao LACEN-BA, após o cadastramento no Sistema de Gerenciamento do Ambiente
Laboratorial (GAL). Utilizar a pesquisa para Influenza para realizar cadastramento no GAL. As amostras devem vir
acompanhadas da Ficha de Investigação (disponível em http://bit.lv/2019-ncov) .
TRATAMENTO
Até o momento não há medicamento específico para o tratamento, no entanto, no atendimento deve-se levar em consideração os
demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o
início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir nos pacientes com risco aumentado de complicações conforme protocolo da
Influenza.
Casos suspeitos ou confirmados para 2019-nCoV que não necessitem de hospitalização e o serviço de saúde opte pelo
isolamento domiciliar,o médico poderá solicitar RX de tórax, hemograma e provas bioquímicas antes de serem dispensadas para
o domicílio,os mesmos deverão ser orientados quanto as medidas de controle de infecção, prevenção de transmissão para
contatos e sinais de alerta para possíveis complicações. A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e
hospitalização imediata do paciente.
MEDIDAS DE CONTROLE NA ASSISTÊNCIA
As seguintes medidas devem ser seguidas pelos serviços de saúde que prestam atendimento ambulatorial ou de pronto
atendimento aos casos suspeitos ou confirmados pelo novo coronavírus (2019-nCoV):
• Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento dos casos.
• Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem adotadas.
• Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes e prover condições para higiene das mãos.
• Casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem permanecer preferencialmente em área separada até a
consulta ou encaminhamento para o hospital, caso necessário.
• Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória:

-Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos)
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
- Realizar a higiene das mãos

• Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de
lenços.
• Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as formas gel ou solução) nas salas de espera e
estimular a higiene das mãos após contato com secreções respiratórias.
• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha,
papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.
• Manter os ambientes ventilados.
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• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e telefones.
• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente. • Realizar a
limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha sido utilizado na assistência ao paciente.
• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, sempre notificar previamente o serviço
referenciado.
Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (2019nCoV) em serviços de saúde (OMS, 28.01.2020).
- usar máscara cirúrgica
- usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal)
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS
- higiene das mãos frequente com água e sabonete
E ACOMPANHANTES
líquido ou preparação alcoólica
- higiene das mãos frequente com água e sabonete
líquido ou preparação alcoólica
- óculos de proteção ou protetor facial
- máscara cirúrgica
- avental impermeável
- luvas de procedimento
Atenção: os profissionais de saúde deverão utilizar
máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
procedimentos geradores de aerossóis como, por
exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação
não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar,
ventilação manual antes da intubação, indução de
escarro, coletas de amostras nasotraqueais e
broncoscopias.
- higiene das mãos
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais
- óculos de proteção ou protetor facial
de limpeza, nutrição, manutenção, etc)
- máscara cirúrgica
- avental impermeável
- luvas de procedimento
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, janeiro de 2020

RECOMENDAÇÕES GERAIS
4.1. Adoção de medidas individuais de prevenção e proteção nos ambientes institucionais:
• Trabalhe, sempre que possível, com as janelas abertas;
• Siga as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros:

- Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos)
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
- Realizar a higiene das mãos com lavagem das mãos

• Lave suas mãos com água e sabão ou higienize com álcool 70% frequentemente;
• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos e talheres;
• Evite a prática de cumprimentar com aperto de mãos ou beijos;
• Siga sempre também as orientações sobre contenção e prevenção da Covid-19 do Ministério da Saúde.
4.2. Procedimentos caso o trabalhador ou estudante esteja com sintomas de doença respiratória aguda (principalmente febre,
tosse e dificuldades para respirar) ou tenha pessoas nessa situação no mesmo domicílio
• Evite sair de casa, usar mascara até que os sintomas regridam, independentemente do tipo de vínculo que você tenha, e avise
sua chefia imediata;
• Em casos de sintomas respiratórios mais graves, procure uma unidade de saúde próxima à residência.
4.3. Adoção de medidas coletivas de prevenção e proteção nos ambientes institucionais
• Priorize o uso de ferramentas para a realização de reuniões e eventos a distância;
• Realize as reuniões necessárias em ambientes bem ventilados ou ao ar livre;
• Adie a realização de eventos presenciais em que esteja prevista grande concentração de pessoas. Nesses casos, busque, sempre
que possível, o uso de ferramentas a distância como alternativa;
• Recomenda-se que, sempre que possível, trabalhadores e estudantes com idade acima de 60 anos e que sejam portadores de
doenças crônicas, bem como pessoas com mais de 75 anos, exerçam suas atividades de trabalho no domicílio;
4.4. Viagens
• Recomenda-se que, mesmo por motivos particulares, como férias, sejam evitadas viagens para outros países;
• Evite ou adie viagens nacionais e internacionais, independente da motivação;
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• Pessoas que retornarem de viagens em locais de casos positivos, devem permanecer em quarentena de 14 dias;

CONTATOS:

Secretaria Municipal de Saúde: 71 3641-7100
Hospital Municipal de Catu (Santa Casa): 71 3641-7000
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