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Prefeitura Municipal de
Conceição do Jacuípe publica:
• Decreto N° 030/2022, de 14 de fevereiro de 2022 - Designa servidores
para compor o Comitê de Governança e Gestão na Prefeitura Municipal
de Conceição do Jacuípe- Bahia e dá outras providências.
• Decreto N° 31/2022, De 15 De Fevereiro De 2022 - Regulamenta, No
Âmbito Do Município De Conceição Do Jacuípe, Medidas De
Enfrentamento Ao Novo Coronavírus, Causador Da Covid-19 Decreto Nº
21.148 De 14 De Fevereiro De 2022 Do Governo Do Estado Da Bahia E
Dá Outras Providências.
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Conceição do Jacuípe

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 030/2022, de 14 de fevereiro de 2022.

“Designa servidores para compor o Comitê de
Governança e Gestão na Prefeitura Municipal de
Conceição do Jacuípe-Bahia
e dá outras
providências.”

A Prefeita do Município de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia,
Excelentíssima Senhora, TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do
Município, demais legislações em vigor, e
CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº05, de 24 de junho de 2019,
alterada pela Instrução Normativa nº33, de 23/04/2020 do Ministério da
Economia, que dispõe sobre as práticas de governança e gestão dos processos dos
órgãos e entidades que atuam nas transferências voluntárias de recursos da
União,
DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os servidores abaixo relacionados para, sob a
presidência do primeiro, compor o Comitê de Governança e Gestão na Prefeitura
Municipal de Conceição do Jacuípe-Bahia:
I-

II-

III-

IV-

LUIZ ADELMO OLIVEIRA MATTOS, matrícula nº:1384, ocupante do
Cargo de Engenheiro Civil, vinculado a Secretaria de Obras e Serviços
Públicos;
ANNA CAROLINA SANTANA BARBOSA, matrícula 26729,
ocupante do Cargo de Assistente de Arrecadação, vinculada a
Secretaria de Administração e Finanças;
CARLA LORISA DE JESUS AZEVÊDO, matricula 1383, ocupante do
Cargo de Engenheira Ambiental, vinculada a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente;
DANIELA OLIVEIRA DA SILVA, matricula 137, ocupante do Cargo
de Professora, vinculada a Secretaria Municipal de Educação;
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V-

JAILTON DOS SANTOS SOUZA, matrícula 310, ocupante do Cargo
de Fiscal de Postura, vinculado à Secretaria de Administração e
Finanças;
VIJURACY ALMEIDA JUNIOR, matrícula 712, ocupante do Cargo de
Professor de Música, vinculado a Secretaria de Educação;
VII- LORENA PEDREIRA ROCHA, matrícula 926, ocupante do Cargo de
Arquivista, vinculada a Secretaria de Saúde;
VIII- LUCAS DIAS DOS SANTOS, matrícula 26701, ocupante do Cargo de
Auxiliar Administrativo, vinculado a Secretaria de Administração e
Finanças;
IXLUCIANO CASTRO DE OLIVEIRA, matrícula 329, ocupante do Cargo
de Supervisor de RH, vinculado a Secretaria de Administração e
Finanças;
MARCIO AUGUSTO ABBEHUSEN DE SANTANA, matrícula 1102,
Xocupante do Cargo de Engenheiro Agrônomo, vinculado a Secretaria
de Agricultura;
XIMARICLEUDES MARINHO FERREIRA, matrícula 1113, ocupante do
Cargo de Agente Administrativo, vinculado a Secretaria Municipal de
Saúde;
XII- MARIO SERGIO CORREIA VALADARES, matrícula 407, ocupante do
Cargo de Agente Administrativo, vinculado a Secretaria de
Administração e Finanças.
XIII- KARINE PORTUGAL RIBEIRO, matrícula 20710, ocupante do cargo
de Assessor de Controle Interno, vinculado à Secretaria de
Administração e Finanças.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 14 de fevereiro de
2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 31/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

“REGULAMENTA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS,
CAUSADOR DA COVID-19 DECRETO Nº 21.148 DE
14 DE FEVEREIRO DE 2022 DO GOVERNO DO
ESTADO
DA
BAHIA
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

Prefeita do Município de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia, Excelentíssima Senhora,
TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do Município, demais legislações em vigor, e
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março
de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a ascendência dos casos ativos e
a transmissibilidade das cepas identificadas no Estado da Bahia;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar
a disseminação da doença;
CONSIDERANDO o monitoramento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação
de leitos de UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins
epidemiológicos;
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 21.148 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 que altera
o DECRETO Nº 21.027 DE 10 DE JANEIRO que Institui, nos Municípios do Estado da
Bahia, as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá
outras providências.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam autorizados, no município de Conceição do Jacuípe/BA, durante o período
de 11 de janeiro até 02 de março de 2022, os eventos e atividades com a presença de
público de até 1.500 (mil e quinhentas) pessoas, tais como: cerimônias de casamento,
eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, eventos exclusivamente
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científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras,
passeatas, parques de diversões, teatros, cinemas, museus e afins..
§ 1º - Os eventos e atividades referidos no caput deste artigo que contem com controle de
acesso deverão ocorrer com a ocupação ao máximo de 50% (cinquenta por cento) da
capacidade do local e presença de público não superior a 1.500 (mil e quinhentas) pessoas,
atendido o quanto disposto no art. 3º deste Decreto e respeitados os protocolos sanitários
estabelecidos.
§ 2º - A realização de eventos com venda de ingressos fica condicionada à presença de
público limitada na forma prevista no § 1º deste artigo, e ao atendimento, pelos artistas,
público, equipe técnica e colaboradores, do quanto disposto no art. 3º deste Decreto,
respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social
adequado e o uso de máscaras.
§ 3º - Os espaços congêneres funcionarão com acesso limitado na forma prevista no § 1º
deste artigo, atendido o quanto disposto no art. 3º deste Decreto, e respeitados os protocolos
sanitários estabelecidos, sendo vedada a realização de excursões para visitações de tais
equipamentos.
§ 4º - Os espaços culturais funcionarão com acesso limitado na forma prevista no § 1º deste
artigo, atendido o quanto disposto no art. 3º deste Decreto, e respeitados os protocolos
sanitários estabelecidos.
Art. 2º - Fica proibida, até 02 de março de 2022, em todo território do Estado da Bahia, a
realização de festas de rua, especialmente eventos pré-carnavalescos ou carnavalescos,
previamente organizados ou espontâneos, tais como: marchinhas, blocos, fanfarras, desfiles
e afins, com o objetivo de evitar qualquer tipo de aglomeração e o descumprimento dos
protocolos sanitários estabelecidos.
Art. 3º - Para os fins deste Decreto, a vacinação deverá ser comprovada, mediante
apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado
COVID, obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde, que contenha
a confirmação de:
I - duas doses da vacina ou dose única, para o público geral;
II - uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela Campanha de
Imunização contra a COVID-19, observado o prazo de agendamento para segunda dose;
III - doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta etapa da
Campanha de Imunização contra a COVID-19.
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Art. 4º - Os eventos desportivos coletivos profissionais poderão ocorrer com a presença de
público, desde que, cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos:
I - acesso condicionado à comprovação da vacinação, na forma do art. 3º deste Decreto;
II - ocupação máxima limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local e
presença de público não superior a 1.500 (mil e quinhentas);
III - controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local e o contingenciamento
de público nas regiões adjacentes de modo a evitar aglomerações;
IV - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social
adequado e o uso de máscaras.
Art. 5º - Fica autorizada a presença de crianças não alcançadas pela Campanha de
Imunização contra a COVID-19 nos eventos desportivos coletivos profissionais, nos espaços
culturais como, bem como em parques e espaços congêneres, quando acompanhadas por pai,
mãe ou responsável legal que atenda ao quanto disposto no art. 3º deste Decreto.
Art. 6º - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, cumulativamente, sejam
atendidos os seguintes requisitos:
I - ocupação máxima limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local e presença
de público não superior a 1.500 (mil e quinhentas) pessoas;
II - controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local, de modo a evitar
aglomerações;
III - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada;
IV - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social
adequado e o uso de máscaras.
Art. 7º - Os bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos similares
funcionarão com acesso condicionado ao atendimento do quanto disposto no art. 3º deste
Decreto, e respeitados os protocolos sanitários estabelecidos.
Art. 8º - Ficam autorizadas as atividades letivas, de maneira 100% (cem por cento)
presencial, nas unidades de ensino, públicas e particulares, conforme disposições editadas
pela Secretaria da Educação, e respeitados os protocolos sanitários estabelecidos.
Art. 9º - Fica autorizado, em todo o território do Município de Conceição do Jacuípe, o
funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades
físicas, desde que atendido o quanto disposto no art. 3º deste Decreto e respeitados os
protocolos sanitários estabelecidos.
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Art. 10 - Os atendimentos presenciais no posto de atendimento do Departamento Estadual
de Trânsito - DETRAN e no SINE- BAHIA localizados no território do Município de
Conceição do Jacuípe ficam condicionados à comprovação da vacinação, na forma do art. 3º
deste Decreto.
Art. 11 - A visitação social às unidades de saúde, às unidades prisionais e às unidades
policiais localizadas no território do Município de Conceição do Jacuípe, fica condicionada
à comprovação da vacinação, na forma do art. 3º deste Decreto.
Art. 12 - O acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais se situem órgãos, entidades e
unidades administrativas, fica condicionado à comprovação da vacinação, na forma do art.
3º deste Decreto.
Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo se aplica às escolas da Rede Municipal
de Ensino.
Art. 13 - O tratamento das informações sanitárias dispostas na forma do art. 3º deste Decreto
estará submetido às medidas de mitigação de riscos à privacidade, observando,
especialmente, os princípios de segurança, transparência, finalidade, adequação e
necessidade.
Art. 14 - A Secretaria da Saúde, através da Diretoria da Vigilância Sanitária, acompanhará
as medidas necessárias adotadas pelos órgãos municipais de Vigilância Sanitária, atuando
em suas omissões, a fim de garantir o cumprimento do quanto disposto neste Decreto.
Art. 15 – A Polícia Militar da Bahia - PMBA – e a Polícia Civil apoiarão as medidas
necessárias adotadas no Município, tendo em vista o disposto neste Decreto, em conjunto
com a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária do Município.
Art. 16 - O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública Municipal, nos termos dos atos normativos editados pelos
respectivos entes.
Art. 17 - O descumprimento deste Decreto incidirá nas práticas dos arts. 268 e 330 do
Código Penal, sem prejuízo de eventual sanção administrativa.
Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 15 de fevereiro de 2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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