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O Secretário Municipal de Segurança e Cidadania (SMSC), no uso de suas atribuições
legais, tendo em vista o art. 11 e demais disposições do Decreto Municipal nº388 de 18 de
março de 2020, que dispõe sobre as medidas preventivas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no âmbito do Município de Teixeira
de Freitas/BA, resolve:
Art. 1º. Estabelecer horário especial da jornada de servidores e medidas preventivas
temporárias para a redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus COVID-19, no
âmbito da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania (SMSC), quanto aos serviços que
envolvem a atuação dos/as:
I – Departamento de Trânsito
II – Departamento da Guarda Municipal
III – Departamento de Defesa Civil
IV – Departamento de Prevenção Criminal
V – Divisões de Ações de Cidadania, da Junta Militar, da Corregedoria/Ouvidoria e do
CEJUSC
Art. 2º. De forma excepcional, fica suspenso o atendimento presencial ao público externo,
devendo os serviços serem realizados remotamente através dos contatos adiante, e,
considerando serviços essenciais e estratégicos prestados, em casos extraordinários,
poderá ser realizado agendamento para atendimento presencial, previamente autorizado.
a. Gabinete do Secretário: (73) 30112733, e-mail: seguranca@pmtf.ba.gov.br
b. Departamento de Trânsito: (73) 30112777 - (73) 999000153; e-mail:
cttpmtf@hotmail.com
c. Departamento da Guarda Municipal: (73) 999141962; e-mail: gmtf.adm@gmail.com
d. Departamento de Defesa Civil: (73)30112751 - (73)998319000; email:defesacivilpmtf@hotmail.com
e. Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC): e-mail:
bjc20177@hotmail.com
§1º . As atividades internas serão realizadas em regime especial, jornada contínua no
expediente dos Departamentos e serviços que trata o caput deste artigo, à exceção do
CEJUSC e da Junta Militar (seguem regulação específica do TJBA e do SAC/Estadual), a
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serem cumpridas no horário compreendido entre 08:00h (oito horas) e 12:00h (doze horas),
de segunda à sexta-feira, podendo o responsável por cada Departamento, obedecendo às
peculiaridades, estabelecer regime de escala e horários especiais entre os servidores,
mediante autorização expressa do Secretário Municipal, atentando para uso dos
procedimentos/equipamentos de proteção individual constantes no Dec Mun 388/20.
Art. 3º - Em face das atribuições do Departamento de Trânsito (DT), ficam prorrogadas, por
45 (quarenta e cinco) dias a contar da publicação desta Portaria, as licenças/alvarás
vencidas em 31 de dezembro de 2019 dos serviços e transportes municipais, taxi, mototaxi,
transporte escolar, serviços de transportes aplicativos, podendo ocorrer nova prorrogação
atrelada a decisões ulteriores do Comitê Gestor Extraordinário (CGE) criado pelo Decreto
388/20.
§1º. Em caso de acidente de trânsito sem vítima, os usuários envolvidos preencherão os
formulários disponibilizados pelo DT por correio eletrônico (cttpmtf@hotmail.com), site oficial
da Prefeitura Municipal e contatos constantes no art.2º, meios pelos quais serão prestadas
as informações necessárias para registro e expedição de certidões.
a. §2º. Os prestadores de serviços deverão ofertar ao passageiro álcool líquido/gel a
70% conforme preconizados pelas autoridades de saúde; afastar, através das
empresas e/ou entidades de classe, aqueles que apresentem quaisquer sinais de
gripe, febre, dores no corpo, vômito ou diarreia, nos termos do decreto 388/2020 e:
I - Taxi e serviço de transporte por aplicativo:
a. manter, parcialmene, as janelas do veículo abertas, a fim de minimizar a proliferação do
COVID-19 e outros.
II – Mototaxi:
a. Realizar a higienização do capacete ou capacete pessoal do usuário, podendo o
condutor deixar de prestar o serviço em caso de recusa do usuário;
b. Utilizar corretamente, o condutor, o capacete regulamentar durante os deslocamentos;
c. Manter a velocidade regulamentada para o perímetro urbano (40Km/h), nas diversas
vias, durante a prestação do serviço.
III - Transporte público urbano:
a. Realizar a higienização dos ônibus, conforme determinado pelas autoridades de
saúde e consenso dos empresários do setor;
§3º. As medidas a serem adotadas pelo CGE, em caso de Nível II, conforme classificação
do Ministério de Saúde, poderão alterar a condições até então prescritas, inclusive, com
suspensão dos serviços.
Art. 4º . Em face das atribuições do Departamento da Guarda Municipal (GM), ficam
mantidos os serviços de guarda do patrimônio nos diversos prédios e serviços da
Administração Municipal, com especial atenção às Unidades de Saúde, bem assim o serviço
de plantão, em regime de escala, observando o §1º do Art. 2º desta Portaria.
§1º . Conforme prescrições do Decreto 388/20, deverá:
a) Identificar locais com aglomerações de pessoas, realização de festas particulares e
outras situações previstas no decreto, para que, em integração com a 87ª Companhia
Independente da PMBA, sejam adotadas as providências de contenção;
b) Identificar os Guardas Municipais que se estejam incluídos na zona de risco do COVID-19
e adotar os procedimentos de prevenção;
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c) recomendar aos Guardas Municipais de serviço, quanto ao uso dos equipamento
proteção individual (incluindo luvas, máscaras e álcool gel) como medida de prevenção
COVID-19.
d) recomendar às guarnições móveis a permaneceram na base de apoio e atender
determinações da SMSC no que tange a apoio ao SAMU e as demais Secretarias
Município.

de
ao
às
do

Art. 5º. Em face das atribuições do Departamento de Defesa Civil, ficam suspensas as
visitas a imóveis ocupados que não apresentam risco iminente, devendo as ocorrências
serem agendadas com prazo maior, exceto as urgentes, com a devida utilização de
equipamentos de proteção individual (EPI), pelos agentes do departamento.
Art. 6º. Em face das atribuições do CEJUSC e Junta Militar, ficam suspensos os serviços de
atendimento ao público, bem como agendamento de audiências de mediação/conciliação
pelo prazo que durar esta portaria e disposições do Tribunal de Justiça da Bahia e da
Secretaria de Administração do Estado/SAC Estadual, com exceção dos serviços internos
de extrema necessidade a serem prestados pelos servidores lotados nessas Divisões, no
interesse da SMSC (§1º do Art 2º desta Portaria).
Art.7º. Fica designada a servidora CRISTINA ALMEIDA GALVÃO, do CEJUSC, como
Representante Interna da SMSC para os assuntos do plano de prevenção e
contingenciamento em saúde do COVID- 19 e assessoramento do Secretário Municipal nas
reuniões do CGE.
Art. 8º. O Departamento de Prevenção Criminal, a Divisão de Ações da Cidadania e a
Ouvidoria/Corregedoria realizarão suas atribuições no regime previsto no art. 2º, ficando
seus servidores disponíveis para ações do Departamento de Defesa Civil, a exceção da
Ouvidoria/Corregedoria.
Art 9º . Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e as situações omissas e as
dúvidas suscitadas na aplicação do disposto desta Portaria serão dirimidas pelo Secretário
Municipal de Segurança e Cidadania.
Teixeira de Freitas, 19 de março de 2020.
RAIMUNDO CÉZAR MAGALHÃES DANTAS
Secretário Municipal de Segurança e Cidadania
Mat. nº 32
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