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PORTARIA

PORTARIA SEMDES Nº 007, DE 29 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre o Plano de Contingência que reorganiza o funcionamento dos setores
vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em face de medidas
temporárias para fins de prevenção ao contágio e à propagação do COVID-19.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), no uso das atribuições
que lhe confre a Lei Complementar nº 1.986, de 30 de maio de 2014, e

Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de
janeiro de 2020, que o surto do COVID-19 (Novo Coronavírus) constitui em uma
emergência em saúde;

Considerando que a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (Lei nº 8.742/93,
alterada pela Lei nº 12.435/2011) prevê a organização da Política de Assistência
Social na sua função de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de
direitos, conforme o art. 2º;

Considerando a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde,
que declara em todo território nacional o estado de transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19);

Considerando a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que institui a
Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a qual materializa as diretrizes
contidas na Constituição Federal de 1988 e na LOAS, servindo de pilar para o
Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da Seguridade Social;

Considerando a Resolução CNAS nº 109/2009, que dispõe sobre a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais, a qual padroniza em todo território nacional
os serviços socioassistenciais e prevê sua continuidade e ininterruptividade;

Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

Considerando o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais;

Considerando o Decreto 19.528, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado da
Bahia, que “Declara situação de emergência em Saúde Pública no Estado em razão
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de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as medidas
para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020”;

Considerando o Decreto nº 19.549, de 18 de março de 2020, que declara Situação
de Emergência em todo o território baiano, afetado por Doença Infecciosa Viral -
COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração
Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento
à COVID-19, e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca das
medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social;

Considerando as orientações expedidas pela Secretaria de Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social (SJDHDS), através da Superintendência de Assistência
Social (SAS), que dispõe sobre orientações à Rede Socioassistencial quanto aos
procedimentos a serem adotados em função do COVID-19 (Novo Coronavírus),
datada em 18 de março de 2020;

Considerando a Nota Técnica Conjunta 03/2020
PGT/COORDIGUALDADE/CODEMAT/CONAP, que dispõe a atuação do Ministério
Público do Trabalho em face das medidas governamentais de contenção da
pandemia da doença infecciosa (COVID-19) para assegurar a igualdade de
oportunidades e tratamento no trabalho para trabalhadoras e trabalhadores;

Considerando a Nota do CFESS sobre orientações quanto ao exercício profissional
diante da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), de 18 de março de 2020;

Considerando a Nota orientativa do CRP nº 03, de 17 de março de 2020, que orienta
às Psicólogas/os, às/aos Gestores Públicos e à

Sociedade Civil Baiana, acerca do COVID-19 (Novo Coronavírus);

Considerando a Nota Técnica CPBF/GABSAS/SJDHDS Nº 013, de 20 de março de
2020, que orienta as equipes municipais do CadÚnico e Programa Bolsa Família
quanto aos procedimentos a serem adotados em função do COVID-19 (Novo
Coronavírus);

Considerando o Decreto Municipal nº 20.190/2020, que trata de medidas preventivas
e orientadoras sobre a prevenção ao contágio do COVID – 19 (Novo Coronavírus), no
âmbito do município de Vitória da Conquista;

Considerando o Decreto Municipal nº 20.193/2020, que altera o Decreto Municipal
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nº 20.190/2020, para incluir medidas temporárias de prevenção ao contágio do
COVID – 19 (Novo Coronavírus) no âmbito do município de Vitória da Conquista;

Considerando o Decreto Municipal nº 20.194/2020 e o Decreto Municipal nº
20.201/2020, que dispõem sobre o trabalho telepresencial para servidores do grupo
de risco como medida temporária de prevenção ao contágio ao contágio do COVID –
19 (Novo Coronavírus) no âmbito da administração pública do município de Vitória da
Conquista e dá outras providências;

Considerando o Decreto Municipal nº 20.203/2020, que institui o Regime
Excepcional de Teletrabalho para serviços essenciais no âmbito da Administração
Pública do Município de Vitória da Conquista, suspende o atendimento ao público e
dá outras providências;

Considerando a Nota Técnica Conjunta nº 01/2020, expedida pela Secretaria
Municipal de Saúde – SMS e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a qual
apresenta estratégias voltadas ao atendimento integrado à população em situação de
rua em virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial de Saúde em decorrência da infecção
humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando o Ofício nº 011/2020, do Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS), que pontua questões e solicita esclarecimentos acerca do funcionamento
dos serviços e programas socioassistenciais;

Considerando que a realidade em situações de pandemia é bastante dinâmica e os
processos de trabalho necessitam de constante reavaliação e planejamento,
consubstanciadas nas normativas, com os fluxos, protocolos e notas técnicas
vigentes, atualizados frequentemente;

RESOLVE:

Art. 1º - Dispor a respeito das medidas temporárias para fins de prevenção e o
enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional proveniente do
COVID-19, no âmbito da rede socioassistencial, em complementação ao Decreto
Municipal nº 20.203/2020.

Art. 2º - A SEMDES manterá a oferta regular e essencial dos serviços, programas e
benefícios socioassistenciais, sendo admitidas medidas de prevenção e cautela para
redução do risco de transmissão do novo coronavírus (COVID-19) para os/as
trabalhadores/as e usuários/as no que tange à reestruturação dos espaços físicos,
com alteração do regime de jornada de trabalho, disponibilização de materiais de
higiene e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), dentre outras medidas
descritas nesta Portaria.
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CAPÍTULO I
DAS UNIDADES DIRETAMENTE VINCULADAS AO GABINETE DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 3º - Fica determinado o funcionamento especial das unidades que
desempenham atividades administrativas, financeiras e de gestão.

Art. 4º- Os setores funcionarão em regime de plantão presencial, com rodízio de
servidores vinculados às unidades administrativas na sede da SEMDES,
especialmente das Coordenações integrantes da Diretoria de Assistência Social
(DAS), Diretoria de Habitação de Interesse Social (DHIS), Coordenação
Orçamentária, Financeira e Contábil, Coordenação de Renda e Cidadania,
Coordenação de Políticas para Mulheres, Coordenação de Segurança Alimentar e
Nutricional e Assessoria Jurídica.

Art. 5º- A Coordenação Orçamentária, Financeira e Contábil funcionará em regime
especial, das 08h às 17h, com rodízio de servidores, em horários alternados.

Art. 6º- A Coordenação Administrativa funcionará em regime especial das 08h às
17h.

Art. 7º- O Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente (CIDCA),
vinculado à Coordenação Adminsitrativa, funcionará das 08h às 17h, em regime de
rodízio, resguardando as especificidades do CIDCA.

Art. 8º- A Diretoria de Habitação de Interesse Social e as Coordenações a ela
vinculadas (de Regularização e Legalização Fundiária e Programas e Projetos
Habitacionais) funcionarão das 08h às 17h, em regime de rodízio dos servidores,
com possibilidade de remanejamento de servidores para outras Unidades de
Atendimento, se necessário for.

Art. 9º - A Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente terá o
funcionamento presencial suspenso e funcionará em regime de teletrabalho para
execução de atividades em meio eletrônico com a prestação do serviço remoto, com
tópicos e metas a serem cumpridos no período.

CAPÍTULO II
DAS ESTRUTURAS VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I
Da Coordenação de Proteção Social Básica

Art. 10 - Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) funcionarão em
horário reduzido, das 08h às 14h, com rodízio de servidores, primando pelas medidas
de prevenção e orientação aos trabalhadores/as e usuários/as;
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§ 1º - Considerando que o Centro de Convivência do Idoso possui público que
compõe o grupo de risco, as atividades serão suspensas.

§ 2º - Considerando que o Centro de Convivência Conquista Criança, atua
majoritariamente com atividades grupais, através da execução da oferta do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), as atividades serão suspensas.

Art. 11 – A Gerência de Benefícios Socioassistenciais, atuará na concessão de
benefício funeral em regime de plantão presencial e por atendimento remoto, de
forma ininterrupta durante 24 horas dia.

Seção II
Da Coordenação de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Art. 12 – As ofertas integrantes da Proteção Social Especial de Média Complexidade
funcionarão da seguinte forma:

§ 1º - O CREAS Central, CREAS CIDCA e o CREAS Novo Olhar, funcionarão, em
horário diferenciado, das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira;

§ 2º - O CREAS José Gonçalves funcionará às segundas, terças e quartas-feiras, das
08h às 13h;

§ 3º - O CREAS Bate Pé funcionará às segundas, quartas e sextas-feiras, das 09h às
14h;

§ 4º - CENTRO POP Adulto funcionará de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h e
aos sábados e domingos, das 08h às 13h;

§ 5º - CENTRO POP Criança e Adolescente funcionará de segunda a sexta-feira, das
08h às 17h;

§ 6º - O Serviço em Abordagem Social funcionará de segunda a sexta-feira, das 08h
às 19h e, aos sábados e domingos, das 08h às 13h, nos termos da Nota Técnica
Conjunta nº 001/2020/SMS/SEMDES.

Art. 13 – As ofertas integrantes da Proteção Social Especial de Alta Complexidade
funcionarão da seguinte forma:

§ 1º - As unidades que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade de
Acolhimento Institucional (Acolhendo e Cuidando e Unidade de Acolhimento)
funcionarão normalmente, de forma ininterrupta, durante 24 horas por dia;

§ 2º - A Unidade ofertante do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
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funcionará de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Parágrafo único. Sendo identificado demanda para acolhimento em caráter
emergencial, será disponibilizado Abrigo Provisório para Adultos em situação de rua,
podendo haver remanejamento de servidores, visando à garantia de funcionamento
da unidade.

Seção II
Da Coordenação de Planejamento e Vigilância Socioassistencial

Art. 14- A Coordenação de Planejamento e Vigilância Socioassistencial funcionará
em regime de plantão presencial e/ou de teletrabalho para execução de atividades em
meio eletrônico com a prestação do serviço de forma remota, com tópicos e metas a
serem cumpridas no período.

Seção III
Da Coordenação de Renda e Cidadania

Art. 15 – A Coordenação de Renda e Cidadania (CRC), responsável pela gestão e
operacionalização do CadÚnico/Programa Bolsa Família, funcionará em regime
especial de rodízio dos servidores, das 08h às 17h. Para os demais locais de
atendimento, funcionará da seguinte forma:

§ 1º - Na Subprefeitura da Zona Oeste (Centro Cultural Glauber Rocha), será
presencial, com agendamento, das 08 às 17h, de segunda a sexta-feira;

§ 2º - O atendimento prestado pela equipe do CadÚnico/Bolsa Família no Centro
Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente (CIDCA), será direcionado
para a sede do CadÚnico/Bolsa Família, no prédio da SEMDES;

§ 3º - As equipes responsáveis pelo atendimento do Bolsa Família Móvel e pelo
Bolsa Família Itinerante, excepcionalmente, atenderão nos 08 (oito) Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS), de forma presencial, através de
agendamento, das 08 às 14h, de segunda a sexta-feira;

§ 4 º - A equipe do Programa ACESSUAS Trabalho atuará junto aos CRAS, apoiando
na sistematização das informações sobre as ofertas já realizadas e que necessitam
de lançamento no Prontuário Eletrônico Simplificado.

CAPÍTULO III
DAS COORDENAÇÕES VINCULDAS ÀS POLÍTICAS TRANSVERSAIS

Seção I
Da Coordenação de Políticas para Mulheres

Art. 16 – A Coordenação de Políticas para Mulheres atuará na sede da SEMDES, em
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horário diferenciado, das 08h às 17h.

Art. 17 – O Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos – CRAV
funcionará em horário especial, em regime de plantão presencial e com rodízio de
servidores, a saber:

§ 1º - Das 08h às 12h, regime de plantão presencial;

§ 2º - Das 14h às 17h, através de atendimento remoto, via ligações telefônicas ou
por mensagens de whatsapp, através de número ser disponibilizado nos meios de
comunicação oficiais da PMVC.

Seção II
Da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional

Art. 18 – A Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional funcionará em regime
especial, com rodízio dos servidores, com horário de atendimento das 07h às 17h.

Art. 19 – O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) terá o funcionamento
mantido, visando à garantia de abastecimento dos insumos necessários à
manutenção das Unidades de Acolhimento Institucional, das Organizações da
Sociedade Civil (OSC), assim como os locais que serão utilizados para abrigo
provisório para pessoas em situação de rua.

Art. 20 – O Restaurante Popular, situado à Rua Yolando Fonseca, 18, bairro Jurema,
funcionará da seguinte forma:

§ 1º - Será ampliado o horário de funcionamento em mais uma hora, ou seja, das 11h
às 15h;

§ 2º- Os espaços internos serão reorganizados de forma a garantir distanciamento
entre os usuários, conforme recomendação da Vigilância Sanitária;

§ 3º - Será reforçada a higienização dos utensílios, catracas, fichas, maçanetas,
corrimões, mesas, caldeiras, balcões de distribuição, dentre outros.

CAPÍTULO IV
DOS CONSELHOS TUTELARES

Art. 21 – Os Conselhos Tutelares, por serem órgãos permanentes e essenciais na
garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes, não suspenderão seus
atendimentos, mantendo seu expediente interno com escalas de trabalho, com
expediente integral das 8 às 18h, atuando em regime de escala de plantão nos
horários acima do expediente normal, conforme expresso no art. 11, da Lei Municipal
1.573/2008.
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Parágrafo único. Em situações de violações de direitos da criança e do adolescente,
os Conselhos Tutelares realizarão visitas de sindicância adotando as medidas de
prevenção ao coronavírus (COVID-19), recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Art. 22 – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social poderá expedir novas
normativas e orientações técnicas complementares às questões tratadas nesta
Portaria.

Art. 23 – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Vitória da Conquista – BA, 29 de março de 2020.

Michael Farias Alencar Lima
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social - Interino

DECRETO

DECRETO N.º 20.210, DE 29 DE MARÇO DE 2020.

Renova medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo
Coronavírus) no Município de Vitória da Conquista – BA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA , Estado da Bahia, usando
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos da CFRB art. 196,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;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de
2020, declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII,
dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e
classificou sua contaminação, no dia 11 de março de 2020, como uma pandemia,
cobrando ações dos governos compatíveis com a gravidade da situação a ser
enfrentada;

CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida
disseminação do vírus COVID-19;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia publicou o Decreto nº 19.549
DE 18 de março de 2020, declarando a situação emergencial em todo território
baiano;
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CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março DE 2020 do Ministério da
Saúde, que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, alterada pela
Medida Provisória 926, bem como do Decreto Federal 10.282, ambos de 20 de Março
de 2020, que estabeleceram, dentro outros pontos, a relação de serviços essenciais
que não poderiam sofrer interrupção;

CONSIDERANDO a declaração do Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, pautado
em critérios técnicos, que informam a importância da manutenção das ações voltadas
ao isolamento dos indivíduos como medida apta a reduzir a taxa de transmissibilidade
do vírus, mitigando os efeitos da pandemia no Sistema Único de Saúde como um
todo;

DECRETA:

Art. 1º Fica renovada por mais 07 (sete) dias no âmbito do Município de Vitória da
Conquista a suspensão das aulas da Rede Municipal de Educação e das Instituições
Privadas de Ensino, inclusive as de ensino superior.

Parágrafo Único. O calendário da Rede Municipal de Ensino deverá ser readequado
para que o ano letivo não seja prejudicado

Art. 2º. Fica renovada por mais 07 (sete) dias a suspensão temporária do
atendimento ao público de todo o comércio, do varejo e atacado, e de locais de
prestação de serviço no âmbito do Município de Vitória da Conquista.

Parágrafo Único. Os estabelecimentos dispostos no caput desse artigo ainda
poderão funcionar desde que atendam exclusivamente por serviços de entrega
(delivery) ou retirada no balcão (take-away), devendo tomar medidas para garantir a
ausência de contato físico e a distância mínima de um metro entre os entregadores,
funcionários e consumidores no ato da entrega.

Art. 3º. Fica renovado por mais 07 (sete) dias o fechamento temporário de todos os
Shopping Centers, galerias e afins.

Parágrafo Único. Fica permitido somente o funcionamento de mercados,
supermercados e farmácias localizados no interior dos estabelecimentos de que trata
esse artigo.

Art. 4º. Poderão funcionar durante esse período as seguintes atividades comerciais
consideradas como de natureza essencial:
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I – serviços de saúde, farmácias, assistência médica e hospitalar;

II - hipermercados, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, frigoríficos,
granjas e todas os demais estabelecimentos relacionados a cadeia produtiva de
gêneros alimentícios;

III - lojas de conveniência;

IV – clínicas veterinárias, lojas de venda de alimentação para animais e de produtos
indispensáveis para produção agropecuária, prevenção, controle de pragas dos
vegetais e de doença dos animais.

V - distribuidores de gás;

VI - lojas de venda de água mineral;

VII - padarias;

VIII – geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

IX – tratamento e abastecimento de água;

X – captação e tratamento de esgoto e lixo;

XI – processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XII - segurança privada;

XIII – serviços funerários;

XIV – bancos, lotéricas e cooperativas de crédito;

XV - postos de combustível;

XVI - Lojas de material de construção, vidraçarias, marmoraria, serrarias, serralharias
e todos os demais estabelecimentos relacionados a cadeia produtiva da construção
civil;

XVII - Lojas de auto peças, borracharias, oficinas mecânicas e demais
estabelecimentos relacionados a manutenção de veículos automotores;

XVIII - Concessionárias de veículos;

XIX - Hotéis e pousadas;
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XX - outros que vierem a ser definidos em ato expedido pela Secretaria Municipal de
Serviços Públicos ou Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 4º. Os estabelecimentos elencados no art. 3o deverão adotar as seguintes
medidas para reduzir os riscos de contaminação:

I - Intensificação das ações de limpeza, com material sanitizante adequado;

II - Disponibilização na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil
acesso dispensadores álcool em gel 70%;

III - Limitação do número máximo de clientes, compatível com o tamanho do
estabelecimento, evitando a aglomeração de pessoas aguardando atendimento,
podendo o estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a entrada;

IV - Fornecimento de máscaras de proteção e luvas descartáveis para os funcionários
que operam no caixa;

V - Incentivo ao pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de dinheiro
em espécie;

VI - Reordenamento das filas, garantindo o distanciamento mínimo de 01 (um) metro
entre os consumidores;

VII – Priorização do atendimento aos cidadãos que se encontram em grupo de risco
definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, podendo estipular um horário
para atendimento exclusivo;

VIII - Divulgação de informações sobre os métodos de prevenção ao contágio, bem
como das ações que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminação;

Art. 5º As empresas do setor Industrial do Município poderão funcionar devendo
observar, no que couber, os protocolo de segurança e enfrentamento ao COVID-19
elencados no art. 4o.

Art. 6º Fica prorrogado pelo prazo de mais 07 (sete) dias o Regime Excepcional de
Teletrabalho para serviços essenciais no âmbito da Administração Pública do
Município de Vitória da Conquista, nos termos do Decreto 20.203, de 23 de março de
2020.

Art. 7º O Art. 4o do Decreto 20.190, de 16 de março de 2020, publicado no Diário
Oficial do Município, ano 13, edição 2.578, páginas 61-63, passa a ter a seguinte
redação:
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“Art. 4o Ficam automaticamente suspensos pelo prazo de 30 (trinta) dias todos os
eventos de qualquer natureza que possuam expectativa de público superior a 50
(cinquenta) pessoas e que demandem autorização ou licença do poder público
municipal para a sua realização.”

Art. 8º O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será
caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às
penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença de
funcionamento

Art. 9º Recomenda-se à população, em atendimento às orientações de isolamento
social divulgadas pelos órgãos de saúde, que evitem deslocamentos desnecessários,
especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes aos grupos de risco para o
COVID-19. Devendo, quando estritamente necessário o uso do transporte público,
optar por horários alternativos, evitando os horários de pico.

Art. 10 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser
revogado ou modificado a qualquer tempo ou prorrogado caso a situação anormal se
perpetue.

Art. 11 Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia,
29 de março de 2020.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal

Comitê de Gestão de Crise para enfrentamento da Pandemia COVID-19 instituído
pelo Decreto 20.198, de 2020.

ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA,
Secretário Municipal de Saúde;

KAIRAN ROCHA FIGUEIREDO,
Secretário Municipal de Administração,

NADJARA LIMA REGIS,
Procuradora Geral do Município,

EDIVALDO SANTOS FERREIRA JÚNIOR,
Chefe do Gabinete Civil,

CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO,
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Secretário Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico.
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