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1 DECRETOS 

1.1 DECRETO Nº. 107/2021 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021 

DECRETO 107/2021 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021. 

"Prorroga o Decreto Municipal nº 106/2021 , que 
disciplina sobre adoção de medidas restritivas 
visando o enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVI D-19 e dá outras providências." 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica 
desse Município, e 

CONSIDERANDO o aumento dos níveis de contaminação pelo novo 
coronavírus, com o acréscimo no número de casos confirmados e ocupação total de 
leitos para COVID-19 em municípios de referência no Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO a publicação, pelo Governo do Estado da Bahia, dos 
Decretos nº 20.224 de 16 de fevereiro de 2021 , 22.240 de 21 de fevereiro de 2021 e 
20.254 de 25 de fevereiro de 2021 , estabelecendo restrição de locomoção noturna, 
vedando a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias , equipamentos, locais 
e praças públicas, das 20h às 05h , de 26 de fevereiro até 01 de março de 2021 , além 
de restrição a abertura de comércio não essencial entre os dias 26 de fevereiro de 2021 
e 01 de março de 2021, inclusive no Município de lbiassucê; 

CONSIDERANDO pronunciamento público do Governador do Estado da Bahia, 
informando sobre a prorrogação das medidas restritivas regulamentadas nos decretos 
estaduais supracitados, bem como a edição do decreto Estadual 20.259 de 28 de 
fevereiro de 2021; 

CONSIDERANDO que diante dos citados fatos deve-se evitar a qualquer custo 
aglomerações e atividade que importem risco aos munícipes, bem como recepcionar 
as decisões emanadas pelos Decretos Estaduais; 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica prorrogado até o dia 03 de março de 2021 o decreto municipal nº 
106/2021 , sendo adotados no âmbito do município de lbiassucê as medidas restritivas 
dispostas neste decreto. 

Art. 2°. Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a 
qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças 
públicas, das 20h às 05h, de 01 de março de 2021 até 08 de março de 2021, no âmbito 
do município de lbiassucê. 
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§1° - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses 
de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de 
medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência. 

§ 2° - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, 
funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas 
unidades públicas ou privadas de saúde e segurança. 

§ 3° - Os estabelecimentos comerciais e de serviços essencIaIs deverão 
encerrar as suas atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período 
estipulado no caput deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus 
funcionários e colaboradores às suas residências. 

Art. 3° - Ficam autorizados, até às 05h de 03 de março de 2021 , somente o 
funcionamento dos serviços essenciais, e em especial: 

a) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, odontológicos e 
hospitalares. 

b) atividades de segurança pública e privada; 

c) serviços de manutenção de telecomunicações e internet; 

d) serviços funerários; 

e) serviços postais; 

f) transporte e entrega de cargas em geral ; 

g) distribu ição e comercialização de combustíveis e derivados; 

h) cuidados com animais em cativeiro; 

i) farmácias, drogarias e lojas de produtos médicos hospitalares; 

j) supermercados, mercados, mercearias, padarias, açougues, 
hortifrutigranjeiros, quitandas e similares; 

k) lojas de venda de alimentação para animais, produtos médicos veterinários, 
e abastecimento agrícola; 

1) distribu idoras de gás; 

m) agências bancárias e lotéricas; 

n) fiscal ização; 

o) limpeza pública ; 

p) manutenção urbana, fornecimento de tratamento de água e distribuição de 
energia elétrica; 

q) saneamento básico 

r) atividades de manutenção e obras públicas. 

§ 1° - Os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação poderão 
ter seu funcionamento estendido as 00:00h. 

§ 2° - Os estabelecimentos que forneçam alimentação e bebida não alcoólica , 
atenderão exclusivamente na modalidade de delivery, de portas fechadas, sendo 
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vedada a entrega de alimentos para consumo no local, devendo ainda o proprietário do 
estabelecimento se abster de colocar cadeiras e mesas para o público sob pena de 
cassação do alvará de funcionamento. 

§ 3° - Para fins deste Decreto, não serão consideradas como unidades de 
saúde os estabelecimentos de serviços estéticos. 

§ 4° - Os estabelecimentos comerciais de produtos e serviços não essenciais 
que possuam em suas atividades serviços de correspondente bancário permanecem 
com o seu funcionamento proibido durante o prazo estipulado no caput deste artigo. 

§ 5° - Fica suspenso no período estipulado no caput deste artigo o atendimento 
presencial para demandas não urgentes das secretarias e órgãos públicos municipais, 
devendo o fluxo de atendimento e demandas, bem como contatos pessoais e 
institucionais ser elaborado através de portarias de cada secretaria e/ou órgão. 

§ 6° - Os serviços funerários mencionados na alínea "d" deste artigo, deverão 
suspender as liturgias funerárias em que constitua aglomeração de pessoas. 

§ 7° - Os serviços de Telecomunicações e de Internet, bem como os de 
fornecimento de tratamento de água e distribuição de energia elétrica ficam autorizados 
somente a funcionar em ações de manutenção, sendo vedado o atendimento ao público 
nos respectivos estabelecimentos, escritórios ou correspondentes. 

Art. 4° - Fica vedada a venda de bebida alcoólica em quaisquer 
estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery), até às 05h 
de 03 de março de 2021 . 

Art. 5° - Fica vedada a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas 
amadoras durante o período estipulado no caput do art. 3° deste Decreto, sendo 
permitidas as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações. 

Art. 6° - Ficam suspensos eventos e atividades, independentemente do número 
de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de 
pessoas, tais como: feiras livres, eventos desportivos coletivos e amadores, religiosos, 
cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, 
atividades ceramistas e industriais, bem como aulas em academias de dança e 
ginástica, até as 05h de 03 de março de 2021 . 

Art. 7°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo mantido, 
no que couber, o teor de decretos e portarias anteriores que não vão de encontro a 
este, suspendendo-se as disposições em contrário . 

lbiassucê, em 28 de fevereiro de 2021 . 

cz;:_4--& Á 
Francisco Adauto Re~/s ~rates 

Prefeito de lbiass~ ê-BA 
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AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 – SRP 

UASG: 983539 

 

O Pregoeiro do Município de Ibiassucê, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

Exmo. Prefeito, comunica aos interessados que o PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021 – 

SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios, hortifrutigranjeiros e materiais de limpeza, higiene e utensílios domésticos 

a serem utilizados pelas Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Ibiassucê – 

Bahia, abertura prevista para o dia 02 de março de 2021 às 08h, FICA ADIADO para o dia 

08/03/2021, às 08h, motivado em razão de inconsistência  no sistema COMPRASNET 

devido atualização. Informações no setor de  Licitações, nos dias úteis, das 08h às 12h, de 

segunda a sexta ou pelo e-mail: licitacaoibiassuce@gmail.com. Ibiassucê, 01/03/2021. 

Bruno Almeida Pereira – Pregoeiro. 
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