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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 03.2020 SEINFRA -DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei nº 983 de março de 2017, pelo presente.
CONSIDERANDO os Decretos Municipais de Teixeira de Freitas nº 406/2020 de 26 de
março de 2020 que “DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA, DEFINE OUTRAS MEDIDAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”; DECRETO 419.2020 de 31de março de 2020 - DETERMINA A
SUSPENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA E DE SERVIÇOS NÃO
ESSENCIAIS e DECRETO 436.2020 - DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS
RELACIONADAS À PREVENÇÃO E COMBATE AO CORÔNA VÍRUS (COVID-19),
INSTITUI REGRAS PARA O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA.
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 acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”, como prevê o art. 196, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de implantar medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da PANDEMIA de
doença contagiosa viral respiratória causada pelo agente corona vírus (COVID-19),
conforme a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) pela OMS – Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020.
CONSIDERANDO O DECRETO MUNICIPAL nº 406/2020 em seu Art. 11º. Todos os
Secretários Municipais deverão apresentar plano de suspensão de atividades públicas
municipais não essenciais, no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas) da data de
publicação desse Decreto, com o objetivo de reduzir a circulação de servidores públicos
municipais, colaboradores e cidadãos nas repartições do município.
RESOLVE:
Art. 1º - Os serviços dependentes de entrada no protocolo de atendimento, serão efetuados
em em caráter de Turno Único (7:00 às 13:00hs). Sendo permitido o acesso de 05 (cinco)
requerentes por vez às dependências desta secretaria. Duvidas poderão ser esclarecidas
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através do numero telefônico (73)3011-9088 ou 3011-9089.
Art. 2º - Ficam os Departamentos de Obras (Divisão de Água e Saneamento, Divisão de
Manutenção de Prédios Públicos, Divisão de Almoxarifado), o Departamento de Serviços
públicos (Divisão de Cemitério, Iluminação Pública e Aterro Sanitário) a trabalharem para
conclusão dos serviços em andamento adotando medidas preventivas e de orientação,
dentre elas, evitando-se a aproximação de servidores uns dos outros a menos de 1,00
metro. Após a conclusão será adotado o regime de plantão, onde as equipes trabalharão
em períodos de dias alternados, a serem definidos pelos responsáveis dos departamentos,
devendo apresentar à Secretária Municipal de Infraestrutura a relação dos servidores a
disposição para cada período e contato telefônico dos responsáveis pelas equipes.
Art. 3º - Visando não comprometer os colaboradores e não paralisação dos serviços
públicos os(as) servidores(as) da área administrativa estarão em revezamento para auxílio
dos departamentos e gabinete do secretário em suas funções normais em caráter de Turno
Único (7:00 às 13:00hs). Sendo que 50% da equipe estará na modalidade home office.
Art. 4º - No que diz respeito aos fiscais de obras e posturas, trabalharão conforme escala
definida pelo chefe da fiscalização de obras e posturas, parte da equipe compondo a
fiscalização conjunta com a vigilância epidemiológica, visando contribuir para diminuição dos
efeitos da pandemia.
Art. 5º - A presente Portaria revoga disposições contrárias, entrando em vigor na data de
sua publicação e terá duração até nova determinação do Prefeito.
Registre-se, publique e Cumpra-se.

Teixeira de Freitas/Bahia, 07 de Abril de 2020.

Denise Oliveira Avelar - Secretária Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços
Urbanos
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