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DECRETO Nº 122, DE 08 DE ABRIL DE 2020 

 

Dispõe sobre a implantação de Barreira Sanitária e disciplina o 

tráfego de pessoas e veículos no Município de Nazaré, visando o 

enfrentamento da emergência de Saúde Pública de importância 

internacional decorrente da infecção humana pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. 

 

A Prefeita do Município de Nazaré, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal 

de 1988 e pela 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 artigo 196 da Constituição da 

República; 

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 

Mundial da Saúde, de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – 

COVID-19 (com público superior a cem pessoas); 

 

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 – 

COVID-19; 

 

Considerando a decretação de Estado de Calamidade pelo Município de Nazaré por meio do Decreto nº 

119/2020; 

 

Considerando que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para 

contenção da disseminação da COVID-19; 

 

Considerando que a tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios voltadas à adoção de medidas de isolamento, quarentena, restrição de locomoção por rodovias, 

bem assim de interdição de atividades e serviços são de competência administrativa comum atribuída aos 

entes da Federação, ex vi da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.341; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica determinada a instituição de Barreiras Sanitárias no Município de Nazaré, em colaboração com 

autoridades policiais, organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, fixas ou móveis, com o intuito de 

conter a proliferação da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus – COVID-19. 

 

§ 1º As pessoas abordadas nas Barreiras Sanitárias deverão assinar a Ficha de Referência do Viajante 

conforme os Anexos I e II deste Decreto, e, quando couber a Notificação de Isolamento, de acordo com o 

Anexo III, deverá realizar os exames e seguir as orientações e recomendações dos profissionais de saúde 

integrantes da equipe de abordagem. 

 

§ 2º Fica impedido o ingresso de pessoas que não sejam residentes no Município de Nazaré por ocasião 

das Barreiras Sanitárias, sendo permitindo apenas o trânsito para outros Municípios; 
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§ 3º Os viajantes que apresentarem Síndrome Gripal serão orientados a procurar uma Unidade de 

Saúde do seu Município de origem. 

 

§ 4º Pessoas residentes no Município de Nazaré, que vierem a ser identificadas com sintomas de síndrome 

gripal, serão encaminhadas por autoridade competente até a Unidade Sentinela do Município para os devidos 

atendimentos, em conformidade com os Protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de 

Saúde; 

 

§ 5º Fica permitida a entrada, no Município de Nazaré, dos profissionais de saúde, policiais militares e civis, 

agentes penitenciários, polícia judiciária, bombeiros civis e militares, membros do Exército, empresas de 

segurança privada e outros oficiais do Poder Público, desde que comprovadamente em serviço, bem como a 

de caminhões de abastecimento de itens essenciais, devendo estes últimos apresentarem a nota fiscal da 

entrega da mercadoria ou documento congênere. 

 

§ 6º Não serão impostas restrições à saída de veículos e pessoas nos limites territoriais do Município de 

Nazaré.  

 

Art. 2º Os casos omissos serão analisados pelas autoridades competentes, que estarão fiscalizando o disposto 

neste Decreto. 

 

Art. 3º O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será caracterizado como infração à 

legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções civis e criminais cabíveis. 

 

Art. 4º Continuam suspensos os serviços caracterizados como não essenciais conforme o Decreto municipal 

nº 116/2020. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, permanecendo seus efeitos enquanto 

perdurarem os efeitos da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 

da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19), revogando-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita, Nazaré - BA, em 08 de abril de 2020. 

 

 

Eunice Barreto Soares Peixoto 

Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

 
 

RECOMENDAÇÕES DE ATUAÇÃO MUNICIPAL NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA 

ENFRENTAMENTO DO COVID-19 

 

1. Formar equipe para atuação nas barreiras sanitárias; 

2. Retirar adornos (anéis, pulseiras, relógio, etc); 

3. Utilizar paramentação adequada: 

i) Para intervenção com distância inferior a 01 metro (Ex: aferição de temperatura) utilizar mascara 

cirúrgica, luva de procedimento, avental descartável, gorro, sapato fechado e calça; 

ii) Atividade de apoio (registrador/guarda municipal, Policia militar e outros) com distância segura, 

maior que 01 metro (Ex: orientações) utilizar calça, sapato fechado, camisa manga longa ou jaleco. 

 

Observações:  

 Se perceber umidade na máscara, trocar imediatamente e não reutilizá-las; 

 Utilizar filtro solar, caso a barreira seja no período diurno e repelente (diurno/noturno); 

 Manter distância segura e intervenções rápidas, de preferência em local aberto, porém garantindo 

privacidade da pessoa abordada; 

 

4. Disponibilizar e/ou utilizar álcool gel ou saneantes equivalentes conforme Art. 3º da RDC nº 347 de 

17 de março de 2020 e, sempre que possível proceder à lavagem das mãos com água e sabão; 

5. Utilizar kit de trabalho: prancheta, caneta, quadro de consolidado de informações, Ficha de referência 

do viajante abordado em barreira sanitária, termômetro a laser, se disponível; 

6. Abordagem: 

 Identificar-se e realizar abordagem de forma cordial e objetiva ao motorista do transporte; 

 Informar o objetivo da ação: realizar barreira sanitária para o enfrentamento da COVID 19; 

 Solicitar itinerário, registrar placa do veículo, empresa e nº de passageiros; 

 Verificar as condições de higiene do transporte coletivo (ônibus e Vans), disponibilidade álcool 

gel e água e sabão no sanitário (quando se aplicar), para os viajantes; 

 Realizar abordagem ao viajante: aferir a temperatura com termômetro a laser, se disponível e 

perguntar se possui alguma sintomatologia respiratória como: tosse seca, dor de garganta ou 

dificuldade respiratória acompanhada ou não de febre (Conforme estabelecido na Portaria 

http://www.diariooficialba.com.br/
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MS nº 454 de 20 de março de 2020) e se teve contato com caso suspeito e/ou caso confirmado 

além de outro sintoma gripal relevante; 

 Em caso de viajante com queixas, além da ficha de referência do viajante abordado, preencher 

Notificação de Isolamento e dar informações necessárias de etiqueta respiratória e isolamento 

social e respiratório durante 14 dias. Informar número do DISK COVID da SMS;  

 Em caso de sinais e sintomas mais graves como: dificuldade de respirar, batimento de asa de 

nariz e falta de ar, febre persistente superior há 48 hs encaminhar par Unidade Sentinela 

após o contato com a equipe sentinela de plantão, o viajante deverá ser encaminhado para 

unidade de referência (Hospital Gonçalves Martins) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO II 
 

FICHA DE REFERÊNCIA DO VIAJANTE 
 

Nome do motorista:  

BA: Vindo: Destino: 

Ocupantes:(1) (2) (3) (4) (5) 

(+5) 

Placa: Origem: 

Sintomático: 

Febre (   )      Tosse (   )      Coriza (   )      Desconforto respiratório (   ) 

Congestão nasal (   )      Dor de cabeça (    )         Dor de garganta (    ) 

Outros sintomas: _________________________________________________________ 

Conduta: 

Isolamento social (    )  Unidade Sentinela (    )   Hospital (    )    Não se aplica (    ) 

Observação: 

 

Rastreador:                                                              Data 
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ANEXO III 
 

 

NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO 

 

O (a) Senhor (a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de medida sanitária de isolamento. 

Essa medida é necessária, pois visa a prevenir a dispersão do vírus Covid-19. 

Data de início: ______/______/______ 

Previsão de término: _____/_____/_____ 

Fundamentação: 

Local de cumprimento da medida (domicílio): 

Local: ________________________________________________________________ 

Data: ______/______/______ Hora: ______:_______ 

 

Nome do profissional da vigilância epidemiológica: ___________________________ 

Assinatura_________________________ Matrícula:_____________ 

 

Eu, __________________________________________, documento de identidade ou passaporte 

___________________declaro que fui devidamente informado (a) pelo agente da Vigilância 

Epidemiológica acima identificado sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido, bem 

como as possíveis conseqüências da sua não realização. 

 

Local: ____________________  

Data: ______/______/______ Hora: ______:________ 

 

Assinatura da pessoa notificada: _____________________________________ 

Ou 

Nome e assinatura do responsável legal: _______________________________ 
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