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DECRETO Nº 31/2020 

DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 

Declara situação de emergência no Município 

de Macambira e define outras medidas para o 

enfrentamento da pandemia decorrente do 

coronavírus- COVID-19. 

 
 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 58, incisos VI e XIII, da Lei Orgânica do Município; 

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

- Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19; 

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

- Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem 
o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus;  

- CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020; 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º. Fica decretada situação de emergência no Município de Macambira, para 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional. 
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Art. 2º. Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam 
estabelecidas as seguintes medidas: 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 

II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a 
dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da 
emergência. 

Art. 3º. Os titulares dos órgãos da Administração Direta e unidades de atendimento ao 
público, resguardada a manutenção integral dos serviços essenciais, deverão avaliar a 
possibilidade de suspensão, redução ou alteração dos serviços, implementação de novas 
condições e restrições temporárias na prestação e acesso, bem como outras medidas, 
considerando a natureza do serviço e no intuito de reduzir, no período de emergência, o 
fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de atendimento, em especial das pessoas 
inseridas, segundo as autoridades de saúde e sanitária, no grupo de risco de maior 
probabilidade de desenvolvimento dos sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo 
coronavírus. 

Art. 4º. Confirmada a infecção pelo coronavírus ou caracterizada outra doença, o servidor 
será licenciado para tratamento da própria saúde, nos termos do artigo 97 da Lei nº 
317/1990. 

Art. 5º. Caberá ao gestor municipal adotar todas as providências legais ao seu alcance 
visando evitar ou reduzir a exposição dos agentes públicos e frequentadores das 
repartições públicas aos riscos de contágio pelo coronavírus, em especial, no período da 
emergência, as medidas transitórias previstas neste decreto. 

Art. 6º. As chefias imediatas deverão submeter ao regime de home office, pelo período de 
emergência: 

I- as servidoras gestantes e lactantes; 

II- os servidores maiores de 60 (sessenta) anos; 

III- os servidores expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de 
desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, nos 
termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária; 
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IV- os servidores com deficiência que estejam no grupo de risco, nos termos definidos 
pelas autoridades de saúde e sanitária. 

§ 1º A execução do home office, nas hipóteses preconizadas nos incisos deste artigo, sem 
prejuízo da observância das demais condições instituídas pela chefia imediata, consistirá 
no desenvolvimento, durante o período submetido àquele regime, das tarefas habituais e 
rotineiras desenvolvidas pelo servidor, quando passíveis de serem realizadas de forma 
não presencial, ou de cumprimento de plano de trabalho ou tarefas específicas, 
compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor, de sua unidade de 
lotação e com o regime não presencial. 

§ 2º Por decisão da chefia imediata, o disposto neste artigo não será aplicado aos 
servidores lotados em unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os 
necessários para o combate da pandemia. 

§ 3º Os servidores afastados na forma deste artigo deverão permanecer em seus 
domicílios pelo período indicado. 

Art. 7º. Poderá ainda ser instituído regime de home office no curso do período de 
emergência, a critério e nas condições definidas pela Administração Pública, para 
servidores cujas atribuições, por sua natureza e meios de produção, permitam a 
realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço público. 

Art. 8º. Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as férias deferidas ou programadas dos 
servidores das áreas de saúde. 

Art. 9º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as unidades da Administração 
deverão adotar as seguintes providências: 

I - adiar as reuniões, sessões e audiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, 
caso possível, por meio remoto; 

II - fixação, pelo período de emergência, de condições mais restritas de acesso aos 
prédios municipais, observadas as peculiaridades dos serviços prestados, limitando o 
ingresso às pessoas indispensáveis à execução e fruição dos serviços, e pelo tempo 
estritamente necessário; 

III - disponibilizar canais telefônicos ou eletrônicos de acesso aos interessados, como 
alternativa para evitar ou reduzir a necessidade de comparecimento pessoal nas unidades 
de atendimento; 

IV - evitar escalar, pelo período de emergência, servidores gestantes, lactantes, maiores 
de 60 (sessenta) anos, expostos a qualquer doença ou outra condição de risco de 
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desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da infecção pelo coronavírus, em 
postos de atendimento direto, com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso não 
lhes seja aplicável o regime de home office, realocando-os para realização de serviços 
internos; 

V - evitar a aglomeração de pessoas no interior dos prédios municipais; 

VI - manter a ventilação natural do ambiente de trabalho; 

VII - determinar aos gestores e fiscais dos contratos que notifiquem as empresas de 
prestação de serviços com terceirização de mão de obra, empreiteiras e organizações 
parceiras, exigindo a orientação e acompanhamento diário dos seus colaboradores, a 
adoção das providências de precaução, definidas pelas autoridades de saúde e sanitária, 
e o afastamento daqueles com sintomas compatíveis ou infectados pelo coronavírus; 

VIII - orientar seus servidores sobre a doença COVID-19 e das medidas preventivas, em 
especial os profissionais das áreas de educação, saúde, limpeza urbana e assistência 
social; 

IX - disponibilização de máscaras, álcool em gel, bem como outros materiais e insumos 
recomendados pelas autoridades de saúde e sanitária, para todos os servidores que 
exerçam atividades de atendimento ao público; 

Art. 10. A Secretaria Municipal de Transportes deverá tomar as medidas necessárias 
para: 
 
I - adequação da frota de veículos em relação a viagens intermunicipais, somente para 
casos considerados de urgência e/ou para transportar pacientes que fazem tratamento 
contínuo fora do domicílio; 

II - orientação para que os motoristas e passageiros higienizem as mãos a cada viagem; 
 
VIII - higienização dos veículos periodicamente. 

Art. 11. Fica determinado à Secretaria Municipal da Saúde que adote providências para: 
 
I - capacitação de todos os profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação 
quanto a medidas protetivas; 

II - estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde que possibilite a 
rápida identificação dos possíveis casos de COVID-19 e os direcione para área específica 
na unidade de saúde - separada das demais - para o atendimento destes pacientes; 
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III - aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de saúde; 

IV - antecipação da vacinação contra gripe a  ser realizada de forma domiciliar quando se 
tratar dos grupos de risco, principalmente idosos e portadores de cormobidades; 
 
V - utilização, caso necessário, de equipamentos públicos de outros setores/secretarias 
para atendimento emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os 
grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas; 

§ 1º A Secretaria Municipal da Saúde poderá requisitar aos demais órgãos municipais 
recursos humanos a serem alocados temporariamente para suprir necessidade 
excepcional de atendimento à população, sendo que a requisição deverá ser processada, 
quanto à sua viabilidade, pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e da 
Fazenda. 

§ 2º A Secretaria Municipal da Saúde - SMS expedirá recomendações gerais à população, 
contemplando as seguintes medidas: 

I - que sejam evitados locais com aglomeração de pessoas; 

II - que disponibilize informações no atendimento (79) 3457-1281 e (79) 99959-3702, com 
a possibilidade de atendimento realizado pelos funcionários que permita identificar 
potencial pessoa infectada; 

III - que realize campanha publicitária, em articulação com os governos estadual e federal, 
para orientação da população acerca dos cuidados a serem adotados para prevenção da 
doença, bem como dos procedimentos a serem observados nos casos de suspeita de 
contaminação; 
 
IV - que oriente os setores de comércio e serviços a adotar medidas de prevenção. 

Art. 12. Fica determinado à Secretaria Municipal de Assistência Social quanto ao 
funcionamento do Conselho Tutelar: 

I-Que sejam assegurados o fornecimento de insumo padrão de itens de higiene, 
especialmente, álcool gel, luvas, água sanitária, papel higiênico, saneantes e saco de lixo; 

II – Que sejam mantidos os atendimentos presenciais, somente àqueles que demandarem 
urgência, devendo ser observadas as medidas de segurança, como distanciamento entre 
as pessoas de no mínimo 02(dois) metros; 



 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA 

GABINETE DO PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAMBIRA - SERGIPE 

PRAÇA SÃO FRANCISCO, Nº 24 CGC: 13.103.684/0001-07 

TELEFONE: (79) 3457-1300 FAX(79) 3457-1221 

Email: macambiraprefeitura@yahoo.com.br 

 

III- Que sejam mantidos os atendimentos de caráter NÃO urgentes através de contato 
telefônico, via e-mail ou outro meio/via rede social, a ser disponibilizado pelo Município; 

IV-Que seja assegurado o contínuo e ininterrupto funcionamento do Conselho Tutelar, 
definindo escala de rodízio de modo a manter, pelo menos 01(um) conselheiro tutelar, 
devendo ser observada mesmo em regime excepcional de trabalho, a necessidade de as 
decisões serem tomadas pelo órgão colegiado, utilizando-se para isso de contato via e-
mail, chamadas de vídeo, mensagens via whatsApp, ligações telefônicas  ou outra forma 
que garanta a distância entre os Conselheiros. 

Art. 13. Recomenda-se aos templos religiosos que suspendam os seus cultos a fim de 
evitar a aglomeração de pessoas. 

Art. 14.  Fica determinado o fechamento imediato do ginásio de esportes e academias 
particulares, bem assim a suspensão de programas municipais que possam ensejar a 
aglomeração de pessoas. 

Art. 15. Fica determinado que nas feiras livres poderão ser comercializados apenas 
produtos e gêneros alimentícios a seguir elencados: frutas, verduras, legumes e carnes, 
restando proibida a comercialização de qualquer outro produto, sob pena de serem adotas 
as medidas administrativas e apreensão de mercadorias, uso da força policial, sem 
prejuízo de adoção de medidas judiciais, tudo no intuito de reduzir ao menor tempo 
possível o tempo de permanência, fluxo e aglomeração de pessoas na feira livre.   

Art. 16. Fica determinado de imediato o fechamento de bares, restaurantes e trailers, no 
dia da feira livre sob pena de serem adotas as medidas administrativas e apreensão de 
mercadorias, cassação de alvará, uso da força policial, sem prejuízo de adoção de 
medidas judiciais, tudo no intuito de reduzir ao menor tempo possível o tempo de 
permanência, fluxo e aglomeração de pessoas na feira livre e ao redor dela.   

Parágrafo Único. Nos demais dias, os bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais 
congêneres deverão adotar medidas de higienização constantes no local, com assepsia 
constante de cadeiras, mesas, objetos e utensílios, disponibilizando álcool em gel para os 
consumidores, bem como deverão estabelecer a distância mínima de 01(um) metro entre 
uma mesa e outra, bem como deverão dar preferência à vendas por telefone e online e 
entrega em domicílio. 

Art. 17. Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos públicos 
e temporários sejam festas, serestas, ou qualquer outra atividade a fim de evitar 
aglomeração de pessoas. 
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Parágrafo único. Os órgãos competentes adotarão as providências necessárias para 
revogação daqueles já expedidos. 

Art. 18. Os secretários municipais, no âmbito de sua competência, poderão expedir 
normas complementares, relativamente à execução deste decreto, e decidir casos 
omissos. 

Art. 19. As medidas previstas neste Decreto somam-se às já adotadas no Decreto 
Municipal nº 29/2020, o qual continua em vigor. 

Art. 20. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 
durar a situação de emergência, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 2020. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Macambira/SE, em 20 de março de 2020. 

 

LUCIANO MACHADO BATISTA 
Prefeito Municipal 

 
 

SIMONE ALVES DOS SANTOS CRUZ 
Secretária Municipal de Saúde 

 

ALDRY THIELYS DOS SANTOS ANDRADE 
Secretário Municipal do Planejamento, Administração e da Fazenda 

 

VERA LÚCIA VASCONCELOS BATISTA 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 

EDILVAN LIMA MEIRELES 
Secretário Municipal de Controle Interno 

 
 

JOSÉ FRANCISCO CRUZ DE JESUS 
Secretário Municipal de Comunicação 

 

IZABELA ALVES DE OLIVEIRA 
Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos 


