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DECRETO Nº 32.248 de 14 de março de 2020

Dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção e controle para enfrentamento do 

COVID-19 no âmbito do município de Salvador.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o 

disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na a Portaria MS/GM No. 356 de 11 de março 

de 2020 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde  em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (2019-nCoV), 

DECRETA:

Art. 1º Os órgãos da administração pública municipal direta e indireta deverão 

adotar as medidas para prevenção e controle da transmissão do SARS CoV2 (novo coronavirus).

Art. 2º O licenciamento de eventos deve ser submetido à análise e autorização 

do Gabinete do Prefeito, após manifestação dos órgãos que compõem a Central Integrada de 

Licenciamento de Eventos, instituída por meio do Decreto nº 26.021, de 08 de maio de 2015.

Art. 3º Fica suspensa pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual 

período, caso haja mudança do cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade 

de revisão a qualquer tempo, a realização de eventos coletivos para público igual ou superior a 500 

(quinhentas) pessoas, realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública direta, indireta, 

privados, com ou sem fins lucrativos, que impliquem em aglomerações de pessoas.

Art. 4º Para os eventos que envolvam aglomerações e que não necessitem de 

licenciamento da CLE, a recomendação é que sejam cancelados ou adiados, diante do cenário 

epidemiológico atual.

Art. 5º Recomenda-se que a população de Salvador  em recente e/ou atual retorno de 

viagens internacionais, em especial atenção para aquelas localidades com transmissão sustentada 

do vírus, o cumprimento das seguintes medidas:

I- Para as pessoas sem 

sintomas respiratórios, permanecer em isolamento domiciliar 

(auto isolamento) por 07 (sete) dias;

II- Para pessoas com sintomas 

respiratórios leves, ligar para Centro de Operações de 

Emergência em Saúde Pública (COE) a fim de ser orientado 

sobre providências mais específicas, através do telefone (71) 

3202-1234 ou e-mail coe.sms.ssa@gmail.com;

III- No surgimento de febre, 

associada a sintomas respiratórios intensos, a exemplo 

de tosse e dificuldade de respirar, buscar atendimento nas 

unidades de urgência e emergência.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos 

incisos II e III deste artigo, a medida de isolamento se estende 

para os contatos domiciliares e será suspensa com o descarte 

laboratorial do caso ou ao término dos 14(catorze) dias de 

isolamento.

Art. 6º Os laboratórios públicos ou privados 

deverão informar imediatamente ao Sistema de Vigilância 

Municipal quaisquer casos positivos de COVID19, através 

da Rede CIEVS Salvador, nos telefones (71) 3202-1722 / (71) 

999720841 ou e e-mail notificasalvador@gmail.com.

Art. 7º As Unidades de Pronto Atendimento 

Municipais (UPAS, PAs, 24hs), durante o período de vigência da 

Emergência de Saúde (ESPII) deverão garantir o funcionamento 

dos serviços de urgência e emergência, de forma ininterrupta e 

sem restrição de qualquer natureza.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a partir de 16 de 

março de 2020.
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DECRETO Nº 32.249 de 14 de março de 2020

Estabelece orientações aos órgãos e entidades 

integrantes da Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta, quanto às medidas de proteção 

para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus (COVID-19)

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do Município e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM No. 356 de 11 de março 

de 2020, 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (2019-nCoV), 

DECRETA:

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Este Decreto estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, quanto às medidas de proteção para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. As disposições deste Decreto se aplicam aos agentes políticos, 
servidores públicos efetivos, comissionados e contratados com base no Regime Especial de Direito 
Administrativo, empregados públicos, e bem como, no que couber, aos colaboradores contratados 
por meio de contrato de prestação de serviço terceirizado. 

Medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde

Art. 2º Os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal Direta 
e Indireta deverão organizar campanhas de conscientização dos riscos e das medidas de prevenção 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde.

Viagens internacionais

Art. 3º Fica suspensa a realização de quaisquer viagens internacionais a serviço 
programadas enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Art. 4º As pessoas referidas no parágrafo único do art. 1º deste Decreto que 
realizaram viagens internacionais, a serviço ou privadas, para quaisquer países da Europa, bem 
como, China, Irã e Estados Unidos, independentemente de apresentarem sintomas associados ao 
coronavírus (COVID-19), conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, deverão executar suas 
atividades remotamente até o sétimo dia contado da data do seu retorno ao País.

Parágrafo único. A critério da chefia imediata, as pessoas referidas no parágrafo 
único do art. 1º deste Decreto, que em razão da natureza das atividades desempenhadas não 
puderem executar suas atribuições remotamente, poderão ter sua frequência abonada.

Viagens em geral

Art. 5º A realização de qualquer viagem internacional ou interestadual pelas pessoas 
referidas no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, a serviço ou privada, deverá ser comunicada 
formalmente ao titular da respectiva Secretaria ou Entidade a cujo quadro pertencer.

Eventos e reuniões

Art. 6º Os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Municipal Direta 
e Indireta deverão reavaliar criteriosamente a necessidade de realização de eventos e reuniões com 
elevado número de participantes enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, o órgão ou entidade 
avaliará a possibilidade de adiamento ou de realização do evento ou da reunião por meio de 
videoconferência ou de outro meio eletrônico.

Atendimento ao público

Art. 7º Ressalvados os serviços essenciais de saúde, os órgãos e entidades 
integrantes da Administração Pública Municipal Direta e Indireta que realizarem atividades de 
atendimento ao público deverão limitar o atendimento a, no máximo, 500 (quinhentas) pessoas por 
dia.

Disposições finais

Art. 8º Caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta assegurar a preservação e funcionamento dos 
serviços considerados essenciais ou estratégicos.

Art. 9º Este Decreto vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
jurídicos a partir de 16 de março de 2020.
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