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DECRETO Nº 165/2020 

 

Altera o Decreto nº 085/2020 e dá outras providências. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que confere 

a Lei Orgânica do Município, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 

30 de janeiro de 2020; 

 

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); 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do vírus;  

 

CONSIDERANDO que a redução expressiva do efetivo de enfermeiros e técnicos de enfermagem e o 

afastamento dos profissionais mais experientes tem causado manifesto prejuízo aos serviços essenciais de 

assistência à saúde durante o período de pandemia de COVID-19, o que implica evidente risco de lesão à 

saúde, à ordem e à economia públicas; 

 

CONSIDERANDO a adoção de inúmeras providências, de ordem administrativa e epidemiológica, 

colimando deter o avanço do COVID-19, sem, contudo, descurar da necessária e premente proteção dos 

profissionais de saúde, que vêm atuando, valorosa e honradamente, na dianteira do combate à pandemia 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde vem adotando medidas administrativas para melhor 

paramentar os trabalhadores de saúde durante esse cenário mundial de pandemia. 
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CONSIDERANDO o retorno parcial das atividades nas Secretarias Municipais e a necessidade de ampliação 

do número de servidores para uma melhor dinâmica de revezamento; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica revogado o inciso II e alterados o inciso III e o parágrafo primeiro do art. 1º do Decreto n º 

085/2020, que passam vigorar com a seguinte redação:  

Art. 1º(...) 

II- revogado; 

 

III- suspender temporariamente as férias programadas e o gozo de licença prêmio para os 

Servidores da Saúde, Guarda Municipal, Vigilantes e Agentes de Trânsito; 

Parágrafo Primeiro: os servidores públicos idosos, portadores de comorbidades e gestantes 

deverão se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde para avaliação e emissão de competente 

atestado médico para afastamento, se for o caso.  

(...) 

 

Art. 2º Fica criada uma Junta Médica Temporária - JMT cujo exclusivo escopo é a avaliação de servidores 

idosos, portadores de comorbidades e gestantes para fins de verificação da aptidão ao retorno de suas 

atividades. 

Parágrafo Único: A Junta Médica referida no caput será composta por Médico Cardiologista, Médico do 

Trabalho e por duas Enfermeiras do Trabalho. 

 

Art. 3º Os servidores idosos, os portadores de comorbidades e as gestantes, ainda que aptos ao trabalho de 

acordo com avaliação na Junta Médica Temporária, não poderão atuar no atendimento da Unidade Sentinela 

nem em qualquer ação direta de combate, prevenção e controle do novo coronavírus.  

 

Art. 4º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer tempo e alteradas se o cenário 

epidemiológico assim justificar. 
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 14 de maio de 2020. 

 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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