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DECRETO Nº 056, DE 11 DE MAIO DE 2020. 

“Reestabelece o estado de 

calamidade pública no âmbito do 

Município de Madre de Deus e dá 

outras providências.” 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 101, incisos IV e XXIV, da Lei 

Orgânica do Município de Madre de Deus;

CONSIDERANDO, que o Governo Federal decretou estado 

de calamidade pública através do Decreto Legislativo no. 006/2020, 

publicado no Diário Oficial da União do dia 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, que o Estado da Bahia decretou estado 

de emergência através do Decreto no. 19.529, de 16 de março de 2020, 

publicado no Diário Oficial do Estado do dia 17 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, que a Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia reconheceu através do Decreto no. 2.595/2020 o Estado de 

Calamidade no âmbito do Município de Madre de Deus;

CONSIDERANDO, que o Ministério da Saúde e a 

Organização Mundial de Saúde recomendam o isolamento social para 

fins de combate e prevenção ao Corona Vírus (COVID-19); 
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CONSIDERANDO, que a Lei Federal no. 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, impõe a necessidade de ação de medidas para fins 

de enfrentamento e prevenção ao Corona Vírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a ampla velocidade do Coronavírus em 

gerar pacientes graves e passíveis de serem acometidos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS), levando os sistemas de saúde a 

receber uma demanda muito acima de sua capacidade de 

atendimento adequado;

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;  

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 art. 196 da Constituição Federal e que o direito a saúde 

transcende o direito individual de liberdade de locomoção;  

CONSIDERANDO a confirmação de casos de contaminação pelo 

novo coronavírus em cidades circunvizinhas e que de acordo com estudos da 

Fundação Getúlio Vargas e da FIOCRUZ, o município de Madre de Deus 

encontra-se entre as 10 cidades com risco de crescimento exponencial da 

curva de COVID-19 em curto prazo;

CONSIDERANDO que a manutenção do fluxo de pessoas diário 

ao Município de Madre de Deus pode afetar, no caso de avanço da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), significativamente o sistema de 

saúde pública municipal.  
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CONSIDERANDO, que a Secretaria Municipal de Saúde 

constatou a existência dos primeiros casos de Corona Vírus no âmbito 

do Município de Madre de Deus;

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica reestabelecido o Estado de Calamidade Pública no 

Município de Madre de Deus, em razão do surgimento do primeiro caso de 

novo coronavírus (COVID-19) neste Município e do iminente risco de contágio 

do restante da população madredeusense.

DA RESTRIÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA 

Art. 2º. Como medida para enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus e com o único objetivo de 

resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no 

combate à propagação do COVID-19, haverá restrição excepcional e 

temporária, por 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período 

caso haja mudança no cenário epidemiológico que justifique tal medida, com 

possibilidade de revisão a qualquer tempo, a contar de 11 de maio de 2020, 

do acesso de pessoas e veículos ao município, com exceção dos seguintes 

casos:  

I – Pessoas residentes e domiciliadas no Município de Madre de 

Deus, Ilha de Maria Guarda, Distrito de Paramana e Ilha de Bom Jesus dos 

Passos;  

II – Prestadores de serviços ou atividades essenciais enumeradas 

no Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de março de 2020, tais como 

fornecimento de água, luz, esgoto, gás e outros combustíveis, serviços médicos 

e hospitalares, distribuição e venda de medicamentos, abastecimento de 

ramo de supermercado e similares, transporte e entrega de cargas em geral,  
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serviço funerário, coleta de lixo, serviço de telecomunicação, serviços de 

pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, produção de petróleo e 

produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de 

petróleo e demais derivados de petróleo, dentre outras;  

III – Pessoas com vínculo empregatício nos estabelecimentos 

comerciais com funcionamento autorizado pelo Decreto Municipal nº 031, de 

21 de março de 2020; 

IV - Servidores públicos da Prefeitura Municipal de Madre de Deus 

e da Câmara de Vereadores, servidores públicos da Prefeitura Municipal de 

Salvador que exercem atividades nas ilhas de Paramana e Bom Jesus dos 

Passos, para fins exclusivos de labor;

V – Veículos oficiais, viaturas, ambulância do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 e pacientes em situação de 

urgência e emergência, para atendimento no Hospital Municipal Doutor 

Eduardo Ribeiro Bahiana.  

Parágrafo único. Para fins de comprovação e acesso ao 

Município, pessoas residentes e domiciliadas no Município de Madre de Deus, 

Ilha de Maria Guarda, servidores públicos da Prefeitura Municipal de Madre de 

Deus e Câmara de Vereadores deverão apresentar o Número de 

Identificação do Cidadão – NIC, Número de Identificação Provisório - NIP ou 

qualquer outro documento hábil a comprovar residência e/ou labor no 

Município de Madre de Deus.  

Art. 3º. As pessoas residentes e domiciliadas no Município de 

Madre de Deus, Ilha de Maria Guarda, servidores públicos da Prefeitura 

Municipal de Madre de Deus e da Câmara de Vereadores poderão obter o 

NIC ou o NIP mediante a realização do Cadastro Único Multifinalitário na  
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Central de Atendimento ao Cidadão – CAC, devendo atender aos requisitos 

da Lei Municipal no. 737, de 20 de dezembro de 2019.  

Art. 4º. As pessoas que se enquadrarem nas exceções previstas 

nos incisos II e III do art. 2º deste Decreto poderão obter o NAP mediante a 

realização de Cadastro Temporário na Central de Atendimento ao Cidadão – 

CAC, devendo apresentar a seguinte documentação:  

I – Documento de Identificação Oficial;  

II – Cadastro de Pessoa Física;  

III – Comprovante de residência, no caso de moradores das ilhas 

de Paramana e Bom Jesus dos Passos;  

IV - CTPS, declaração do empregador ou outro documento de 

comprovação do vínculo empregatício (contracheque /crachá);  

V – Nota Fiscal, Pedido ou Requisição de compra, nos de 

abastecimento de ramo de supermercado e similares, transporte e entrega de 

cargas em geral.  

Art. 5º. Poderá ser concedida autorização excepcional para os 

casos não previstos no art. 2º deste Decreto, devendo a parte interessada 

requerer o seu acesso por meio eletrônico disponibilizado no site oficial do 

Município (www.madrededeus.ba.gov.br/site/nap), mediante a apresentação 

de justificativa e envio de documentos para obtenção do Número de Acesso 

Provisório – NAP.

Art. 6º. Fica proibida, em caráter excepcional e temporário, 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública e o estado de 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do



 Segunda-feira, 11 de maio de 2020| Edição N° 2.421 | Caderno III 6

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS 
GABINETE DO PREFEITO                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS – CENTRO ADMINISTRATIVO, 1º ANDAR. 
AV. RODOLFO DE QUEIROZ FILHO, 55, CENTRO, MADRE DE DEUS ‐ BAHIA – BRASIL. 

(71) 3606–0404, suporte.ascom@gmail.com 
 

coronavírus (COVID-19), a entrada de veículos de carreto, caminhões de 

mudança, ônibus e vans fretadas para o transporte de prestadores de serviços 

de empresas em atividade território do Município de Madre de Deus.  

DAS BARREIRAS SANITÁRIAS 

Art. 7º. O controle de acesso será realizado diariamente, durante 

todas as 24h (vinte e quatro horas) do dia, nas barreiras sanitárias instaladas na 

via principal de acesso ao Município e no terminal marítimo (Ponte do Mirim).  

Art. 8º. Os veículos que forem autorizados a ingressar no território 

do Município de Madre de Deus serão devidamente higienizados na parte 

externa.

Art. 9º. Os ocupantes de veículos e os transeuntes pedestres que 

forem autorizados a ingressar no território do Município de Madre de Deus 

serão devidamente higienizados mediante passagem pelo túnel de 

desinfecção e higienização a ser instalado. 

DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Art. 10. Competirá Secretaria Municipal de Planejamento a 

coordenação das ações para a realização do Cadastro Único Multifinalitário e 

do Cadastro Temporário, podendo, caso seja necessário, ampliar o 

atendimento do Central de Atendimento ao Cidadão – CAC, estender o 

horário de atendimento e instalar postos móveis de atendimento nas barreiras 

sanitárias.

Art. 11. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico fica 

autorizada a realizar procedimento licitatório, na modalidade de 

Credenciamento, para aquisição de máscaras de proteção, confeccionadas 
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conforme as orientações da Nota Informativa nº. 03/2020 do Ministério 

da Saúde por costureiras(os) locais, devidamente cadastradas como  

Microempreendedor Individual – MEI, para a distribuição à população em 

condição de vulnerabilidade social, a serem distribuídas pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social e/ou de Saúde.  

Art. 12. A Secretaria de Saúde fica autorizada a realizar 

procedimento licitatório para contratação de serviços especializados para 

instalação de túnel de desinfecção e higienização a ser instalado na entrada 

do Município de Madre de Deus. 

Art. 13. Todas as Secretarias Municipais ficam autorizadas a 

realizar pagamentos antecipados e contratar mediante dispensa de licitação, 

desde que respeitados os valores e as demais requisitos previstos na Medida 

Provisória no. 961, de 6 de maio de 2020. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 14. O descumprimento, resistência ou desobediência das 

medidas de restrição excepcional e temporária impostas por este Decreto, 

configurará a prática de Crimes contra a Saúde Pública e/ou Crimes Contra a 

Administração Pública, nos termos do art. 268 c/c arts. 329 a 311, todos do 

Código Penal. 

Art. 15. Como garantia da efetividade do cumprimento deste 

Decreto, o Município contará com o auxílio e reforço da Polícia Militar e da 

Polícia Rodoviária do Estado da Bahia.  

Art. 16. Ficam mantidas as disposições constantes nos 

Decreto nos. 050, 051 e 052, todos de 30 de abril de 2020. 
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Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data sua 

publicação. 

Art. 18. Fica expressamente revogado o Decreto no. 049, de 

30 de abril de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO DE MADRE DE DEUS, em 11 de Maio 

de 2020. 

Jailton de Almeida Santana 

Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS 
CNPJ 33.919.960/0001-09 

RESULTADO DA SESSÃO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020 

A Prefeitura Municipal de Madre de Deus, através da pregoeira comunica aos interessados 
que a empresa L.F.E. Comercial de Alimentos EIRELI. CNPJ nº 22.391.446/0001-11, quarta 
classificada com o valor de R$ 7.010.200,00 (sete milhões dez mil e duzentos reais) 
convocada a apresentar amostras até as 12:15 (doze horas e quinze minutos) do dia 11 de 
maio de 2020, NÃO COMPARECEU. Madre de Deus-Bahia, 11 de maio de 2020. Simone 
Anunciação Santos Freitas – Pregoeira. 
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CNPJ 33.919.960/0001-09 

RESUMO DE DISPENSA Nº 046/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento em caráter emergencial de 
álcool em gel 70%, para doação à comunidade como parte das ações de 
prevenção do novo Coronavírus (COVID -19). Contratado: Luciano F Costa 
ME CNPJ nº 05.092.265/0001-80. Processo: 0813/2020. Data: 23/03/2020. 
Assinatura/Dispensa: 14/04/2020. Base Legal: Art. 24, Inciso IV, da Lei n° 
8.666/93 e no Art. 4º da Lei 13.979/2020. Valor Total: 45.360,00 (Quarenta e 
cinco mi trezentos e sessenta reais). 
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