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Conceição do Jacuípe

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA
DECRETO N° 348/2022, de 24 de novembro de 2022.

“Institui no Município de Conceição do Jacuípe as medidas
de enfrentamento ao novo Corona Vírus, causador da
COVID-19 para realização de eventos, festas e shows e da
outras providências”.

A PREFEITA TANIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA, no uso das atribuições que lhe da Lei
Orgânica do Município 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 o registro de novos casos de positivados de Covid-19 no município;
CONSIDERANDO a recomendação do Ministério Da Saúde;
CONSIDERANDO recomendação da vigilância sanitária e epidemiológica do município;
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;
DECRETA:
Art. 1°: A realização de eventos particulares geradores de público urbanos e rurais, realizado em
locais ou áreas como parques, espaços privativos, praças, ruas, pátios de estacionamento, clubes
de campo, áreas para prática de atividades físicas/esportivas, estádios, ginásios e similares
dependerá de concessão de Alavrá de Autorização expedida pela Chefe do Poder Executivo
Municipal.
Art. 2°: A realização das festas, shows e eventos afins está necessariamente condicionada a
apresentação de cópia de Alvará da Vigilância Sanitária, de Alvará expedido pela Prefeitura
Municipal, de Protocolo de Segurança junto ao Corpo de Bombeiro, e também, o Plano de Ação.
I – O plano de ação deverá conter data, hora, local, número do público, colaboradores, extensão
da área física, deverá ser encaminhado a vigilância sanitária, com antecedência mínima de 15
dias (úteis) para a analise e liberação de autorização.
II – No momento da solicitação para realização do evento, a organização do mesmo deverá
comprovar que disponibilizará, por conta própria, equipe de primeiros socorros que atuará durante
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a realização do evento, contendo, no mínimo um(a) médico(a), um(a) enfermeiro(a) e uma
ambulancia com respectivo motorista.
III - A autorização sanitária é exclusiva para cada evento a ser realizado.
Art. 3º O requerimento para concessão de Alvará de Autorização deverá ser instruído com os
seguintes documentos:

I. documentos de identificação das empresas e ou profissionais responsáveis pelos projetos, por
sua execução, pela promoção, segurança, serviços médicos e pela organização do evento;
II. cópia da matrícula do imóvel ou comprovante de posse, juntamente com o contrato de
concessão da área utilizada, se for o caso;
III. cópia do carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando não for área
pública;
IV.

cópia da autorização de uso de área público quando for o caso;

V.

cópia de ofício informando à Polícia Militar e Guarda Municipal acerca do evento;

VI. comprovação de contratação de empresa de segurança que irá atender ao evento, haja vista
que, por serem os eventos, de natureza particular, não contararão com o apoio da Guarda
Municipal e da Polícia Militar.
VII. memorial descritivo do evento contendo:
a) objetivo do evento;
b) datas da realização e horários de início e término do evento;
c) público estimado;
d) identificação do imóvel ou logradouro;
e) descrição das estruturas a serem montadas e dos equipamentos a serem instalados;
f) descrição da organização da segurança.
VIII. peças gráficas descritivas contendo:
a) providências quanto à logística do evento sendo relativas à: provisão ou isolamento de acessos
viários e acessos coletivos, carga e descarga, rotas de emergência, atendimento médico de
urgência, bem como ao suprimento de infraestrutura básica, ou seja, água potável, esgotamento
sanitário, disposição e quantidade de sanitários, energia elétrica;
b) projeto básico contendo os equipamentos e instalações existentes e a serem providenciadas;
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c) plano de coleta e disposição de resíduos sólidos;
d) providências técnicas quanto às adequações acústicas necessárias ao controle da emissão de
ruídos e poluição sonora;
IX.
auto de vistoria do corpo de bombeiros – AVCB, devidamente atualizado e compatível
com as características do evento quando necessário;
X.
licença ou orientação técnica da Vigilância Sanitária Municipal – VISAM no caso de
eventos que tiverem previsão de consumo de generos alimentícios;
XI.

laudo de inspeção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo;

XII. alvará judicial quando for o caso.
§1º. Demais documentos poderão ser solicitados em decorrência da análise dos órgãos
competentes, em razão da especificidade do evento ou das características construtivas e espaciais
dos locais em que se realizarão.
§2º Será obrigatória a presença de pelo menos (um) bombeiro civil durante a ocorrência do evento.
Art. 4°: Os eventos, festas e shows somente poderão ocorrer desde que cumulativamente sejam
atendidos pelos artistas, público, equipe técnica e colaboradores os seguintes requisitos:
I – Comprovante de vacinação que deverá ser comprovada, mediante apresentação de cartão de
vacina atualizado, obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde;
II – Uso obrigatório de máscara;
III – Impedir o acesso e/ou permanência das pessoas que não estejam utilizando máscara e não
apresentar comprovação vacinal para COVID-19.
Art. 5°: Os locais deverão disponibilizar instalação sanitária com pia com água corrente,
dispensador para sabonete líquido e papel toalha e dispensador de álcool gel em pontos
estratégicos do evento.
Art. 6°: Sinalizar na divulgação do evento as condições exigidas no protocolo sanitário para
entrada e permanência no evento.
Art. 7º: Disponibilizar cartazes informativos como medidas de segurança por todo o ambiente,
principalmente nas entradas do estabelecimento, próximo aos banheiros e cozinhas.
Art. 8°: Realizar limpeza e higienização do ambiente antes, durante e após o evento seguindo as
recomendações da nota técnica nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA.
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Art. 9°: Recomenda-se que pessoas com sinais ou sintomas de síndrome gripais (coriza, tosse
seca, dor de garganta, mialgia, diarreia, cefaleia, perda parcial ou total de olfato e paladar, entre
outros) evitem comparecer em espaços públicos, até que sejam sanados os sintomas e tenham
melhora da sua condição de saúde, devendo procurar atendimento médico para receber as corretas
orientações.
Art. 10: O serviço de alimentação deverá ser restrito a uma determinada área obedecendo um
distanciamento mínimo entre as pessoas.
§ 1º As máscaras poderão ser retiradas do rosto somente nos momentos das refeições;
§ 2º Só serão permitidos a comercialização e distrubuição dos mesmos, desde que previamente
montados e protegidas com papel filme ou outro recipente plástico.
Art. 11: O não cumprimento deste decreto acarretará na suspensão, e interdição do espaço do
evento, festas e shows (com abertura de Processo Administrativo Sanitário) e cassação do Alvará
do Sanitário e de Funcionamento.
Parágrtafo único: – A Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária do Município apoiarão as
medidas necessárias adotadas no Município, tendo em vista o disposto neste Decreto.
Art. 12: Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser revisado a qualquer
momento.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 24 de novembro de 2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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LEI MUNICIPAL Nº 817/2022 de 24 de NOVEMBRO de 2022.

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE
LOGRADOURO PÚBLICO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, Estado da Bahia,
no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sancionei e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica denominada RUA LUIZ MENDES SANTANA a transversal da Rua
Direta do Oitizeiro, com início na residência do Sr. José e ponto final na residência
do Sr. Oseas Pereira da Silva, no Povoado do Oitizeiro, município de Conceição do
Jacuípe-BA.
Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 24 de novembro de
2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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LEI MUNICIPAL Nº 818/2022 de 24 de NOVEMBRO de 2022

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE
LOGRADOURA PÚBLICO SITUADO NO
LOTEAMENTO
JOEL
CAETANO,
MUNICIÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, Estado da Bahia,
no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sancionei e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica denominado de RAIMUNDO NONATO DA SILVA, popularmente
conhecido como "DR. RAIMUNDO" o Posto de Saúde da Família-PSF, situado no
Loteamento Joel Caetano, Município de Conceição do Jacuípe-Ba.
Art. 2° - Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar a substituição da
placa de nomenclatura de que se trata esta Lei.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 24 de novembro de
2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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LEI MUNICIPAL Nº 819/2022 de 24 de NOVEMBRO de 2022

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE
LOGRADOURA PÚBLICO SITUADO NA
LOCALIDADE GAMELEIRA MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE, Estado da Bahia,
no uso das suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sancionei e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica denominado de MACRINO MANUEL DE OLIVEIRA, popularmente
conhecido como “Sr. MACRINO”, o Posto de Saúde da Família-PSF, situado na
Localidade da Gameleira, Município de Conceição do Jacuípe – BA.
Art. 2° - Compete ao Poder Executivo Municipal providenciar a substituição da
placa de nomenclatura de que se trata esta Lei.
Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 24 de novembro de
2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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Licitações

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
COMISSÃO PERANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de Raio-X portátil
para atender a demanda do Hospital Municipal Dr. Antônio Carlos Magalhães – ACM
no município de Conceição do Jacuípe/BA. Sessão: dia 12/12/2022, às 10h00min. Tipo
de Julgamento: Menor preço. Informações: Sede da Prefeitura Municipal, situado na
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n, Centro, Conceição do Jacuípe/BA, junto ao Setor
de Licitações, pelo e-mail: licitacaopmcj@gmail.com - Edital no portal
www.licitanet.com.br.
Conceição do Jacuípe - BA, 24 de novembro de 2022.
EDVAL BRITO DE OLIVEIRA
Pregoeiro.
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