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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
x Decreto Nº 4.009 De 30 De Março De 2020 - Mantém a declaração de
situação de emergência em todo o território municipal, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19, estabelece novas medidas
temporárias a serem observadas pelas secretarias municipais em razão
da prevenção ao contágio pelo novo Corona vírus (COVID – 19), e dá
outras providências.
x Decreto Nº 4.010 De 30 De Março De 2020 - Determina que a Secretaria
Municipal de Educação do Município de Cairu adote medidas cabíveis
com relação a continuidade da alimentação escolar para os alunos da
rede pública municipal de ensino no período de fechamento das escolas e
dá outras providências.
x Decreto Nº 4.011 De 30 De Março De 2020 - Determina a execução do
programa Cheque Solidário no município de Cairu como medida
necessária para o enfrentamento da crise oriunda das medidas restritivas
por prevenção ao Corona vírus e dá outras providências.
x Decreto Nº 4.012 De 30 De Março De 2020 - Estabelece medidas para a
gestão das despesas e controle do gasto público de pessoal e de custeio,
no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Cairu e dá
outras providências.

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Marechal Deodoro, nº 03
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DECRETO Nº 4.009 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Mantém a declaração de situação de emergência
todo o

território

em

municipal, para fins de prevenção e

enfrentamento à COVID-19, estabelece novas medidas
temporárias a serem observadas pelas secretarias
municipais em razão da prevenção ao contágio pelo
novo Corona vírus (COVID – 19), e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-BA e;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (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 Corona Vírus (COVID – 19) e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº
3976/2020;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Corona vírus;

CONSIDERANDO o teor do Decreto

nº19.529, de 16 de março de 2020, que

regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus;

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 da doença;
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DECRETA

Art. 1º - Fica mantida a Situação de Emergência em todo o território municipal, em virtude
do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0,
conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de
dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19.

Art. 2º - De forma excepcional, tendo em vista o estado de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Corona vírus (COVID-19), ficam estabelecidas,
até o dia 12 de abril do ano de 2020, as seguintes medidas:

I - interdição de todas as praças municipais, quadras poliesportivas, campos,
e demais equipamentos públicos que permitam a aglomeração de pessoas, para uso pela
população;
II - proibição da renovação da hospedagem de turistas que ainda se
encontram em Hostels, Hotéis, Pousadas, Casas de Aluguel e demais atividades
correlatas, nos limites do Município de Cairu.
III – Proibição de novos Check-ins para prestação de serviços de
hospedagem (em todas as modalidades) ou aluguel de casas de veraneio, nos limites do
Município de Cairu.

Parágrafo único. Fica ressalvada a utilização dos imóveis de que trata o
caput para a residência familiar.
Art. 3º - Fica prorrogada a determinação, até o dia 12 de abril de 2020, que bares,
restaurantes, lanchonetes, barracas de praia, food truck e estabelecimentos congêneres,
de todo o território municipal terão seu funcionamento permitido apenas por delivery
(entrega em domicílio).

Art. 4° - Fica prorrogada até dia 12 de abril a suspensão do comercio municipal.

§1° Estão excluídos desta obrigatoriedade os supermercados, mercadinhos,
açougues, abatedouros, mercearias, hortifruti, padarias, farmácias, distribuidoras de gás,
casas de ração, funerárias, postos de combustível, correspondentes bancários e agências
bancárias, casas de material para construção.
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§ 2º - O acesso a estes estabelecimentos deve ser controlado mediante
barreira física, a fim de limitar aglomerações, considerando o tamanho de cada
estabelecimento. Em havendo fila, deverão promover a distancia mínima de 01 (hum)
metro entre os clientes.

§ 3º - O estímulo ao serviço de delivery (entrega em domicílio) deve ser
intensificado e priorizado.

§ 4º - O comércio de ambulantes está submetido às mesmas normas
previstas no caput, sendo permitido, apenas, a comercialização de produtos alimentícios.

Art. 5 º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Corona vírus e não revoga as
medidas anteriormente publicadas pelo município, inclusive as multas e demais punições
já estabelecidas em caso de não observância às normas estabelecidas por este decreto.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 30 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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DECRETO Nº 4.010 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Determina

que

a

Secretaria

Municipal

de

Educação do Município de Cairu adote medidas
cabíveis

com

relação

a

continuidade

da

alimentação escolar para os alunos da rede
pública municipal de ensino no período de
fechamento das escolas e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-Ba e;

CONSIDERANDO que a saúde é um direito constitucionalmente previsto, conforme artigo
6º, da Carta Magna Federal, bem como constitui corolário de direitos fundamentais, a
exemplo

do

direito

à

vida,

donde

provém

a

impossibilidade

de

sua

tutela ser objeto de eventual mitigação;

CONSIDERANDO que a educação é um direito constitucionalmente garantido a todos,
sendo dever do Estado e da família, e será promovido e incentivado com a colaboração
da

sociedade,

visando

ao

pleno

desenvolvimento

da

pessoa,

seu

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

CONSIDERANDO que a frequência escolar é obrigatória a crianças e adolescentes dos
04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, na forma disposta no artigo 208 da
Constituição Federal e do artigo 4º, inciso I da LDB;

CONSIDERANDO o quanto disposto na Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário
Oficial da União em 4 de fevereiro de 2020, que "Declara Emergência em Saúde Pública
de

Importância

Nacional

(ESPIN)",

em

decorrência

da

Infecção

Humana

pelo novo Corona vírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de
março (quarta-feira) caracterizando o surto do novo Corona vírus como pandemia,
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prospectando-se o aumento nos próximos dias do número de casos, inclusive com risco
à vida, em diferentes países afetados, inclusive no Brasil;

CONSIDERANDO o quanto disposto na Lei n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional
decorrente do corona vírus (COVID-19);

CONSIDERANDO as condutas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus adotadas
pelo Município de Cairu/BA no que tange às unidades de ensino da rede pública e
privada,

consistente

na

suspensão

de

suas

atividades

por

30

(trinta

dias),

conforme Decreto Municipal n. 3.976/2020;

CONSIDERANDO que alimentação aparece como direito social previsto no artigo 6º da
Constituição Federal que afirma: "são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o

trabalho,

a

moradia,

o

lazer,

a

segurança,

a

previdência

social,

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição";

CONSIDERANDO que a alimentação escolar está vinculada ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), que oferece também ações de educação alimentar e
nutricional

a

estudantes

de

todas

as

etapas

da

educação

básica

pública,

com o repasse de verbas do governo federal a estados, municípios e escolas federais
para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede
de ensino;

CONSIDERANDO que a oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais dos
estudantes, durante o período letivo, configura-se como uma das estratégias para o
alcance

dos

objetivos

do

Programa

Nacional

de

Alimentação

Escolar

(PNAE), conforme estabelece a Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009;

CONSIDERANDO o fechamento de instituições de ensino, em especial de educação
básica traz impactos negativos ao processo ensino-aprendizagem, assim como expõe a
situação de verdadeira insegurança alimentar vivenciada por parte de grande parcela das
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famílias brasileiras, para cujos filhos a alimentação escolar oferecida pelas redes públicas
de ensino é, por vezes, a principal ou a única refeição realizada diariamente;

CONSIDERANDO a recomendação ministerial de nº 06/2020;

DECRETA:

Art. 1º. Determina que a Secretaria Municipal de Educação do Município de Cairu adote
medidas cabíveis com relação a continuidade da alimentação escolar para os alunos da
rede pública municipal de ensino no período de fechamento das escolas, em especial
àqueles pertencentes às famílias:

§ 1º cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal; ou,
§ 2º cuja renda seja inferior a 2 (dois) salários mínimos nacionais vigentes.

Art. 2º. A distribuição dos alimentos, nos termos estabelecidos no Artigo 1º, deve ser
realizada observando-se as medidas de prevenção ao coronavírus, preferencialmente em
grupos com número reduzido de pessoas e em diferentes horários, evitando-se, assim,
aglomeração de pessoas, sugerindo-se para tanto o agendamento de horários de retirada;

Art. 3º. Fica vedada a venda ou a destinação para finalidade diferenciada dos bens
ofertados.

Art. 4º. Autoriza-se a assessoria de comunicação do município a dar ampla publicidade
ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitem
tenham conhecimento de tal benefício.

Art. 5º Fica determinado que a Secretaria Municipal de Educação realize o controle
efetivo da alimentação devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e aluno
contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento.

Art. 6º. Fica determinado que, em relação aos alimentos perecíveis que excederem
àqueles distribuídos, sejam eles entregues às famílias dos estudantes de baixa renda que
residam no entorno da Instituição de Ensino.
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Art. 7º. Os casos omissos serão dirimidos através de Decreto pelo chefe do poder
executivo.

Art. 8º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 30 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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DECRETO Nº 4.011 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Determina a execução do programa Cheque
Solidário no município de Cairu como medida
necessária para o enfrentamento da crise oriunda
das medidas restritivas por prevenção ao Corona
vírus e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-Ba e;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (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 Corona vírus (COVID – 19) e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº
3976/2020;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Corona vírus;

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus;

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 da doença;
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CONSIDERANDO que o Município de Cairu precisa estar pronto para executar as
políticas públicas, em especial, nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social,

CONSIDERANDO que Cairu, único Município Arquipélago do Brasil e 3º destino Turístico
da Bahia tem grande parte da sua população voltada a prestação de serviços formais e
informais destinados ao turismo que se encontra diretamente afetado pelas medidas
restritivas de direito necessárias ao isolamento social;

CONSIDERANDO que a saúde é um direito constitucionalmente previsto, conforme artigo
6º, da Carta Magna Federal, bem como constitui corolário de direitos fundamentais, a
exemplo do direito à vida, donde provém a impossibilidade de sua tutela ser objeto de
ventual mitigação;

CONSIDERANDO que alimentação aparece como direito social previsto no artigo 6º da
Constituição Federal que afirma: “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição;

CONSIDERANDO a recomendação ministerial de nº 06/2020;

CONSIDERANDO que em caso de estado de emergência, justificadamente, fica permitida
em ano eleitoral, nos termos do § 10, Art. 73 da Lei das Eleições, a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública;

CONSIDERANDO a existência de Lei Municipal que institui o Programa Municipal de
Assistência, Inclusão e Recuperação Social – Cheque Solidário – Lei 286/2010, programa
de fomento comercial e assistencial a pessoas carentes no município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada, ante a Situação de Emergência enfrentada pelo Município de
Cairu-BA, a execução, pela Secretaria de Políticas Social, do Programa Municipal de
Assistência, Inclusão e Recuperação Social –CHEQUE SOLIDÁRIO instituído pela Lei
286/2010.
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Art. 2º. O Programa CHEQUE SOLIDÁRIO tem por finalidade a assistência, inclusão e
recuperação social de famílias carentes que atendam aos requisitos definidos pela Lei
286/2010 e que se encontre em situação de vulnerabilidade em decorrência dos efeitos
econômicos oriundas do enfrentamento da pandemia corona vírus, contribuindo para
elevação da autoestima e de uma melhor qualidade de vida.

Parágrafo único. O benefício será entregue aos contemplados pelo Programa, na
forma de cupom, cheque ou outro instrumento próprio, nominal ao responsável familiar,
devendo conter carimbo e assinatura do Prefeito ou alguém designado e do Secretário
Coordenador do Programa, que deverá utiliza-lo para comprar apenas os produtos
permitidos pela lei e nos estabelecimentos comerciais cadastrados no programa.

Art. 3º. O Poder executivo deverá compatibilizar a quantidade de beneficiários do
Programa Cheque Solidário com as dotações orçamentárias existentes e a disponibilidade
de recursos financeiros.

Parágrafo único. Fica autorizada a utilização de recursos obtidos com a Tarifa por
Uso do Patrimônio do Arquipélago - TUPA, nos termos estabelecidos pelo Art. 21 da lei
586/2019, para execução do programa CHEQUE SOLIDÁRIO ou outras medidas de
enfrentamento à crise gerada pela pandemia do Corona vírus.

Art. 4º. A Secretaria de Políticas sociais realizará recadastramento dos beneficiários do
programa Cheque Solidário, bem como dos estabelecimentos cadastrados, com base nos
critérios estabelecidos pela Lei 286/2010, cuja lista será publicada através de Portaria.

Art. 5º. O período de validade para o uso dos cupons do Programa Municipal de
Assistência, Inclusão e Recuperação Social – CHEQUE SOLIDÁRIO compreende o mês
o qual foi distribuído, de modo que, em hipótese alguma, serão aceitos pelos
estabelecimentos cadastrados após o período da emissão e distribuição.

Art. 6º. Os casos omissos serão dirimidos através de Decreto pelo chefe do poder
executivo.
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Art. 7º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 30 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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DECRETO Nº 4.012 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece medidas para a gestão das despesas
e controle do gasto público de pessoal e de
custeio, no âmbito da Administração Pública
Direta do Município de Cairu e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-BA e;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (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 Corona Vírus (COVID – 19) e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº
3976/2020;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Corona vírus;

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus;

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 da doença;
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CONSIDERANDO que o Município de Cairu precisa estar pronto para executar as
políticas públicas, em especial, nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social, e
isso depende, principalmente, de recursos financeiros;

CONSIDERANDO que as projeções apresentadas de Estudo realizado pelo Centro de
Macroeconomia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que os efeitos da
pandemia de corona vírus na economia brasileira possuem potencial para retrair o
Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 em cerca de 4,4% e que se confirmada a projeção,
será a maior retração registrada no país desde 1962, quando iniciou a série disponível no
site do Banco Central, com efeitos negativos que, no melhor dos cenários, somente se
dissiparão a partir do final do ano de 2021.

CONSIDERANDO que o município já experimenta desde início do ano de 2020 uma
sensível redução da arrecadação municipal, que será agravada em consequência da
vertiginosa e abrupta interrupção das atividades econômicas;

CONSIDERANDO a urgência na fixação de medidas para adequação dos gastos
administrativos em seus diversos níveis, respeitando os limites impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101/00);

CONSIDERANDO o compromisso de preservar a regularidade de pagamento dos
vencimentos dos servidores municipais e das contribuições previdenciárias, bem como
manter os serviços públicos essenciais;

CONSIDERANDO a necessidade de contingenciamento de despesas e/ou adequação
das mesmas à programação financeira ao ingresso de receitas no corrente ano; e,

CONSIDERANDO finalmente que a manutenção das medidas propostas por este Decreto
é de fundamental importância para adequação à nova realidade financeira e orçamentária
do País, do Estado e do Município, em face da perspectiva da paralisação da economia
pela pandemia do novo Corona vírus (COVID-19);

D E C R E T A:
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Art. 1º. Fica determinado a redução drástica das despesas públicas e limitação das
atividades em todas as Secretarias Municipais, no período de 60 (sessenta) dias,
mantendo-se exclusivamente àquelas de caráter continuado e obrigatório, assim
entendidas as necessárias para cumprimento de programas essenciais de saúde,
educação e assistência social e as que estejam sujeitas ao cumprimento de percentuais
mínimos constitucionais.

§ 1º. As Secretarias Municipais de Educação e Saúde deverão fazer uma
avaliação sobre o índice de gastos de suas Secretarias, limitando-se suas despesas ao
cumprimento dos índices e obrigações constitucionais.

§ 2º. As Secretarias que não estejam sujeitas ao cumprimento de índices
mínimos constitucionais poderão apenas realizar despesas de caráter prioritário e
emergencial, estas entendidas como as necessárias à garantia das medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19).

§ 3º. Todos os órgãos e servidores da Prefeitura Municipal de Cairu deverão
observar as diretrizes e regras estabelecidas neste Decreto, com vistas a contenção de
despesas de custeio e de pessoal e o equilíbrio das finanças municipais, considerada a
evidente diminuição das receitas próprias da arrecadação de tributos municipais e de
impostos repartidos pela União e Estado da Bahia.

Art. 2º. Restam suspensas por tempo indeterminado:

I. investimentos no Município, com exceção dos necessários para o
cumprimento dos percentuais mínimos estabelecidos pela Constituição Federal nas áreas
de Educação e Saúde e de obras previamente autorizadas pelo Prefeito Municipal;
II. a criação de novos programas e/ou projetos que não disponham de
recursos específicos transferidos por outras esferas governamentais e que necessitem do
investimento de recursos do tesouro municipal para a sua consecução;
III. realização de recepções, homenagens, solenidades e demais eventos
que impliquem em acréscimo de despesa e a consequente contratação de empresa para
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realização das citadas atividades, ressalvados os casos excepcionais, devidamente
justificados e autorizados pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 3º. Ficam suspensas as despesas públicas com pessoal relativas a:

I. concessão de diárias, exceto aos motoristas de veículos de remoção, aos
Membros do COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID – 19,
servidores públicos para realização de cursos de aperfeiçoamento e os profissionais de
saúde envolvidos diretamente na contenção da pandemia do novo coronavírus (COVID19);
II. concessão de afastamentos de servidores públicos para realização de
cursos de aperfeiçoamento ou outros que demandem substituição, salvo os já concedidos
até a data da publicação deste Decreto;
III. deferimento de licenças, inclusive para tratar de interesses particulares,
quando implicarem em contratações temporárias ou nomeações para substituição;
IV. nova concessão de incentivo de qualificação profissional;
V. desdobramentos temporários de carga horárias;
VI. concessão de licenças prêmios, salvo para os servidores que
comprovadamente estejam com problemas crônicos de saúde que lhe impeçam ou limite
o trabalho;
VII. conversão das licenças prêmios em pecúnia;
VIII. pagamento de verbas rescisórias em razão de pedidos de exoneração;
IX. afastamentos ou cessão de servidores, com ônus para o Município, para
órgãos federais, estaduais ou municipais, salvo aqueles que a Prefeitura já mantém
Convênio na data da publicação deste Decreto;
X. quaisquer parcerias que impliquem no custeio de despesas pelo
Município de Cairu;
§ 1º. Ficam suspensos os pagamento de horas extras a todos servidores
municipais e também a nomeação de cargos de provimento em comissão e designação
de servidores municipais para funções de confiança, salvo os casos de interesse do
serviço público devidamente justificado bem como aos guardas municipais, servidores
da saúde

e outros servidores que encontrem-se investidos de poder de polícia na

fiscalização das medidas de prevenção ao Corona vírus.
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§ 2º. Os casos de excepcional interesse público, quando comprovada a
necessidade, poderão ser autorizados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
mediante justificativa fundamentada de autoridade competente e parecer opinativo do
Comitê de Controle de Gastos.

§ 3º. Ficam suspensos os contratos temporários de trabalho bem
como contratos de estágio da Secretaria Municipal de Educação enquanto durar a
suspensão das aulas, para os profissionais que não estiverem em atividade.

§ 4º. Nos casos de necessidade deslocamentos a serviço da municipalidade
mediante expressa autorização, somente serão pagas as despesas decorrentes de
alimentação e estadia sob a forma de ressarcimento.

§ 5º. As licenças para tratar de interesse particular somente poderão ser
autorizadas em situações que não gerem a necessidade de substituição do servidor,
observados os demais requisitos exigidos para a concessão desse afastamento.

Art. 4º. Além das medidas emergenciais tratadas pelos art. 2º deste Decreto, os órgãos e
entidades da Administração Municipal deverão observar, permanentemente, os seguintes
procedimentos:

I. contenção dos gastos com consumo de energia elétrica e água em todas
as unidades administrativas na ordem de no mínimo 50%;

II. controle rigoroso do uso de linhas telefônicas;

Art. 5º

Fica suspensa ainda a aquisição de materiais permanentes e de consumo,

ressalvados aqueles destinados à instalação e à manutenção de serviços essenciais de
saúde e assistência social, necessários à contenção do contágio do novo coronavírus
(COVID-19) ou assistência de pacientes e pessoas vulneráveis, devidamente justificados
e submetidos a Secretaria da Fazenda do Município, cabendo às Secretarias Solicitantes
o acompanhamento e o controle do consumo de tais materiais.

§ 1º. Ficam reduzidas em 50% (cinquenta por cento) as novas aquisições
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de materiais e contratações de serviços, salvo aqueles estritamente necessários ao
funcionamento dos Serviços de Saúde e de Assistência Social, para atendimento de
pessoas em situação de vulnerabilidade.

§ 2º. Ficam proibidas as compras em desacordo com este Decreto por todas
as Secretarias Municipais, mesmo aquelas de caráter emergencial que deverão submeterse a autorização do Prefeito Municipal.

§ 3º. Qualquer despesa realizada, a partir desta data, por parte dos
Secretários ou qualquer servidor, sem autorização do Comitê de Controle dos Gastos,
importará no impedimento de sua liquidação pela Tesouraria do Município.

§ 4º. Ficará sob a responsabilidade pessoal dos Secretários Municipais a
prática ou autorização de ato ou despesa em desacordo com o estabelecido neste
Decreto.

Art. 6º. Fica instituído o Comitê de Controle de Gastos, responsável pela avaliação da
evolução da receita e da recomendação de despesas para autorização do Prefeito
Municipal ou pelos Gestores de Fundos Municipais e para análise e revisão dos contratos
públicos vigentes, inclusive as limitadas por este Decreto, passa a ser formado pelos
seguintes membros:
I – Alcides Emanoel Espíndola Bulhões – Subprocurador do Município;
II – Ariana de Azevedo Coutinho – Secretária de Governo do Município;
III - Victor Oliveira Teles – Secretário da Fazenda do Município;
IV – Joélia Carvalho – Diretora de Tributos;
V – Manoel Brito – Controladoria interna Municipal;
Art. 7º. Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 30 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QAFV6RAZ4GEB9RHSN3GUVQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

