Prefeitura Municipal de Antônio Gonçalves
1

Quarta-feira • 27 de Maio de 2020 • Ano • Nº 1821
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
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• Decreto Nº 060/2020 de 27 de Maio de 2020 - “Dispõe Sobre a
Prorrogação do Prazo de Suspensão do Funcionamento dos Bares,
Academias, a Obrigatoriedade de Uso de Máscaras, a Fixação de
Restrição de Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos
Comerciais, de Qualquer Natureza, a Suspensão da Feira Livre no dia
01.06.2020, a Manutenção de Flexibilização das Atividades das Igrejas,
Templos Religiosos e Outras Medidas Temporárias de Prevenção e
Controle Para Enfrentamento do Covid-19, no Âmbito Município de
Antonio Gonçalves - Bahia e dá Outras Providências.”
• Decreto Nº 61/2020 de 26 de Maio de 2020 - “Dispõe Acerca do Sistema
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente Vítima ou
Testemunha de Violência no Âmbito do Município de Antonio Gonçalves
Bahia”.
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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO GONÇALVES
DECRETO Nº 060/2020
De 27 de Maio de 2020

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo de
suspensão do funcionamento dos bares,
academias, a obrigatoriedade de uso de
máscaras, a fixação de restrição de horário de
funcionamento
dos
estabelecimentos
comerciais,
de
qualquer
natureza,
a
suspensão da feira livre no dia 01.06.2020, a
manutenção de flexibilização das atividades
das igrejas, templos religiosos e outras
medidas temporárias de prevenção e controle
para enfrentamento do COVID-19, no âmbito
município de ANTONIO GONCALVES - Bahia e
dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO GONCALVES – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e nos
termos da lei federal nº 13.979/2020; da Portaria Interministerial MJ/MS nº 05/2020; e,
da Portaria MS/GM nº356, de 11 de março de 2020,
CONSIDERANDO o Decreto municipal nº. 20, de 19 de março de 2020 e o Decreto
municipal nº 50, de 12 de maio de 2020, que dispõem sobre as medidas temporárias
de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de
ANTONIO GONCALVES e ainda a Lei Estadual nº. 14.261, de 29 de Abril de 2020;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde informou a existência de casos de
transmissão comunitária em todo território nacional, o que reforça a necessidade de
rígidas medidas preventivas para evitar o contágio;
CONSIDERANDO que não há necessidade de estocar produtos e sim de incentivar o
consumo consciente, pensando sempre na coletividade;
CONSIDERANDO que condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, a limites quantitativos, em
épocas de crise (justa causa), de modo que a população não deixe de ser
devidamente abastecida, evitando-se, assim, o prejuízo da coletividade de
consumidores, não se enquadra na vedação prevista no inciso I, do art. 39 do CDC;
CONSIDERANDO a necessidade de dar efetividade às medidas de saúde para
resposta à pandemia de coronavírus (COVID-19), previstas na Portaria nº
356/GM/MS, de 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a Associação Médica Brasileira (AMB) recomenda suspensão
do atendimento ambulatorial eletivo em todo o país;
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CONSIDERANDO que o não cumprimento das medidas estabelecidas no presente
decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator
às penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, aquelas previstas na Lei Estadual nº.
14.261, de 29 de Abril de 2020 e no que couber, a cassação de licença de
funcionamento, nos termos do Decreto Municipal nº 20/2020;
CONSIDERANDO que até a presente data não foi confirmado nenhum caso de
coronavírus no âmbito deste município e a necessidade de manutenção dessa
condição positiva;
CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas impostas pelos órgãos
públicos com o escopo de evitar a disseminação do coronavírus (COVID-19) podem
inserir o agente na prática dos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Decreto-lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, de forma permanente, enquanto durar a
negativa, nos termos da Portaria Interministerial MJ/MS nº 05/2020, do Governo
Federal;
DECRETA:
Art. 1º - O parágrafo primeiro do artigo 1º do Decreto nº 50/2020 passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 1º - ....
....
§ 1º - Fica suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, prorrogáveis por igual
período, por mais de uma vez, a partir das 00:00 (zero) horas, do dia 26 de maio de
2020, o funcionamento de bares, distribuidoras de bebidas, pousadas, restaurantes e
assemelhados, sendo permitida operações de entrega (delivery)”. (NR)
Art. 2º - O artigo 7º do Decreto nº 20/2020 passa a vigorar acrescido do seguinte
§ 3º:
“Art. 7º - ....
...
§ 3º - Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas, nos restaurantes, lanchonetes,
trailers e afins, sendo permitida as operações de entrega (delivery) desde que
não sejam efetuadas na porta do estabelecimento, no âmbito do município de
ANTONIO GONCALVES, a partir das 00:00 (zero) horas, do dia 26 de maio de 2020,
pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, prorrogáveis por igual período, por mais de
uma vez.”
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Art. 3º - Fica suspenso o atendimento presencial ao público, no âmbito do município
de ANTONIO GONCALVES, a partir das 00:00 (zero) horas de 26 de Maio de 2020,
pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, prorrogáveis por igual período, por mais de
uma vez:
I– nas academias, bares, restaurantes, espaço de eventos, parques públicos e
privados, circos, e estabelecimentos comerciais afins;
Ficam excluídos da suspensão em questão:
1 - clínicas médicas e odontológicas para atendimentos de situações de urgência e
emergência, laboratórios, farmácias e estabelecimentos de insumos médicos e de
enfermagem;
2 - as lojas do comércio em geral com atividade não essencial com funcionamento
das 08h às 14h; as atividades reputadas essenciais com funcionamento até às 18h,
inclusive supermercados, quitandas, frutarias, mini mercados, mercearias e afins,
padarias, açougues, revenda de água mineral, de botijão GLP, salões de beleza com
o funcionamento condicionado ao uso obrigatório dos EPI”s básicos como: máscara,
luvas e álcool gel, a observância de medidas de distanciamento nas filas de espera, o
controle de acesso dos clientes e também outras que afastem a ocorrência de
aglomerações;
3. os postos de combustível e as farmácias com funcionamento até 24h;
4. as lojas de produtos agropecuários e de material de construção com funcionamento
até ás 18h;
5. as oficinas mecânicas, especificamente para conserto de viaturas e veículos do
setor público essencial, bem como aquelas que estejam estabelecidas nas margens
de BR Federal e Estadual com funcionamento até ás 18h;
6. as operações de entrega sob a modalidade de delivery somente poderão ser
realizadas diretamente na residência do consumidor, FICA PROIBIDA A
REALIZAÇÃO DE ENTREGA DELIVERY NA PORTA DO ESTABELECIMENTO;
7. Atendimento em casa lotérica e correspondentes bancários, devendo ser
observadas as medidas de uso obrigatório dos EPI”s básicos como máscara, luva e
álcool gel, de distanciamento mínimo de um metro nas filas de espera e também
outras que afastem a ocorrência de aglomerações;
8 - A realização de Feira Livre, na sede e no interior no município de ANTÔNIO
GONÇALVES, deve, obrigatoriamente ser observado o espaçamento mínimo entre as
barracas ou pontos de vendas de alimentos de 2(dois) metros entre si, o uso
obrigatório de EPI”s básicos como máscara, luva e álcool gel, sob pena da perda
do direito de utilização do correspondente espaço e de comercialização dos
alimentos;
I)- Fica suspensa a realização da feira livre na sede e no interior do município
no próximo dia 01.06.2020;
II - estabelecimentos franqueados ao público, como Sindicatos,
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II - associações de Empregados, Associações em geral, Comissões e similares;
Art. 4º - Fica permitida a entrada de novos hóspedes em pousadas e hospedarias até
o número de 15 hóspedes e mediante o uso obrigatório dos EPI”s básicos como:
máscara, luva e álcool gel, de distanciamento mínimo de um metro entre as mesas
nos locais para refeições e em de uso comum e também outras que afastem a
ocorrência de aglomerações;

Art. 5º - Fica proibida a circulação e transporte de pessoas, com chegadas, paradas e
saídas de ônibus, Veraneios, vans, taxis e afins no âmbito do município de ANTONIO
GONCALVES, a partir da 00:00 (zero) hora do dia 26 de maio de 2020, no período de
15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, por mais de uma vez.
§ 1º - Os ônibus, veraneios, vans, táxis que transitarem no território e/ou realizarem
paradas ou saídas dentro no território do município de ANTONIO GONCALVES,
inclusive vindos do interior do município, exceto urgência ou emergência, serão
apreendidos, sem prejuízo de demais penalidades administrativas.
§ 2º - A fiscalização será de competência do Departamento de Transportes, sendo
que a Secretaria de Saúde irá auxiliar nos procedimentos necessários e na verificação
de eventuais passageiros que se encontrem nos veículos, em especial a verificação
dos sintomas do COVID – 19.
Art. 6º - O descumprimento do disposto no Decreto nº 20/2020, com as alterações
dadas pelo Decreto 50/2020, bem como das disposições do presente decreto,
notadamente do artigo 5º, caput deste Decreto, por qualquer empresa e/ou
estabelecimento comercial, implicará na cassação do Alvará de Funcionamento e/ou
multa pelo descumprimento no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
Art. 7º - Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos com as restrições
de horários de funcionamento dispostas na letra “a” do artigo 3º deste decreto e que
fazem parte da ressalva prevista na letra “a” do artigo 3º e artigo 4º, do presente
Decreto, devem observar que a realização das atividades devem ser mediante a
observância de distância mínima de segurança de 01 (um) metro entre as pessoas, o
controle de acesso ao estabelecimento, o uso de obrigatório de EPI”s básicos como:
máscara, luva e álcool gel ou a disponibilização de meios efetivos de higienização das
mãos com água e sabão, obedecendo as regulamentações emitidas pela secretaria
de saúde.
I – ás clínicas privadas, abertas para atendimentos de situações de urgência e
emergência, que organizem seus horários de atendimento de forma a evitar
aglomerações de pessoas, reforçando as medidas de higienização com a
disponibilização de álcool gel 70% e EPIs básicos, respeitando as peculiaridades de
cada serviço e o risco envolvido em cada atendimento;
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II - ás famílias que restrinjam a ida ao mercado a uma pessoa por família, uma vez
por semana, que não levem crianças, que idosos e pessoas dos grupos de risco
evitem ir aos mercados, que dentro das unidades os consumidores mantenham
distância de 01 (um) metro umas das outras, que cubram a boca com o braço ao
tossir ou espirrar e que prefiram a utilização de cartão de crédito para reduzir contato
com os operadores de caixa;
III - aos comerciantes que priorizem a entrega de produtos delivery e que divulguem
os preços dos produtos pela rede mundial de computadores (internet), inclusive por
redes sociais, de forma a facilitar que os clientes encaminhem a relação de compra
pelas redes sociais.
IV – aos clientes das lojas de produtos agropecuários e de materiais de construção:
a) Preferência à entrega de produtos (delivery);
b) Ida aos estabelecimentos somente em casos urgentes e/ou estritamente
necessários;
c) O atendimento estritamente às pessoas com idade abaixo de 60 (sessenta) anos.
Art. 8º - Considerar-se-á abuso de poder econômico a elevação de preço, sem justa
causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços
relacionados ao enfrentamento do coronavírus COVID – 19, na forma do inciso III do
art. 36 da lei federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II, do art. 2º
do decreto federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às penalidades
previstas em ambos os normativos.
Art. 9º - Fica proibida a aglomeração de pessoas em chácaras localizadas na
sede e na zona rural e no entorno dos rios no âmbito de todo o município.
Art. 10 - As pessoas físicas e jurídicas de direito privado e de economia mista deverão
sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste decreto, e o seu
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei civil e
penal.
Art. 11 - Fica dispensado o registro de ponto nos relógios biométricos, em virtude da
possibilidade de contaminação. Enquanto permanecer essa orientação fica vedado a
realização de serviço extraordinário e ampliação de jornada de trabalho.
Art. 12 – Fica sem efeito a suspensão de atividades religiosas, determinada pelo
artigo 21 caput do decreto nº 20, de 19 de março de 2020, no tocante a celebração de
missas, cultos, outras celebrações religiosas e afins, de qualquer credo ou religião, de
todas as matrizes e fica determinado:
I – a observância de acesso diário de até 30 pessoas durante as celebrações de
missas e sacramentos, cultos religiosos e demais celebrações religiosas permitidas
no caput do presente artigo, inclusive para o fim de manutenção dos prédios e
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realização/ gravação de celebrações online e a realização de oração pessoal,
observada a distância mínima de segurança de 01 (um) metro entre os fiéis ou
participantes das celebrações e atos religiosos e o uso obrigatório de máscaras;
II – durante os atos religiosos é obrigatório o uso de máscaras, a disponibilização de
álcool gel e o máximo arejamento e ventilação do local com a abertura de portas e
janelas e uso de ventilação artificial;

Art. 13 - A concessão de férias e/ou licenças aos profissionais de educação e da
saúde, fica condicionada a prévia avaliação do correspondente secretário municipal,
com vistas a observância dos princípios da oportunidade e do interesse público e fica
proibida a concessão de licenças prêmio e para tratar de interesse particular enquanto
durar o estado de emergência em saúde pública e de pandemia.

Parágrafo Único. Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que
tenham sido concedidas aos profissionais municipais mencionados no caput deste
artigo que estejam em curso, poderão ser revogadas em caso de necessidade do
interesse público, devendo o servidor beneficiário ser notificado a retornar de imediato
ao seu posto;

Art. 14 - As atividades letivas escolares permanecem suspensas até o dia 02 de junho
de 2020, podendo ser prorrogado conforme a evolução da pandemia:
I - de todas as instituições educacionais públicas e particulares integrantes da Rede
de Educação do município, inclusive creches e cursos técnicos;
§1º - Outras medidas poderão ser adotadas em relação à rede municipal de ensino,
tendo como base os boletins diários apresentados pela Secretária de Saúde, ou
quaisquer outros fatores que justifiquem a sua necessidade.

Art. 15º – Ficam suspensas por 30 (trinta) dias corridos, prorrogáveis se necessário:
I – as atividades de capacitação, treinamento ou outros eventos oficiais que
impliquem aglomeração de mais de 30 (trinta) pessoas;
§ 1º – As atividades de que trata o inciso I poderão ser realizadas por meio de
videoconferência ou outro meio eletrônico.
§ 2º – caberá ao dirigente máximo de órgão ou entidade autorizar,
extraordinariamente e por necessidade do serviço, a realização de viagens oficiais.
§ 3º - Durante o período de suspensão que trata o caput, as secretarias e unidades
municipais, excepcionalmente deverão funcionar apenas internamente, das 08:00h ás
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13:00h, á exceção da secretaria municipal de saúde e de Finanças que devem
realizar suas atividades em horário ordinário.
Art. 16 – Enquanto durar o Estado de Calamidade pública e de Pandemia, é
obrigatório o uso de máscaras de proteção no trânsito, durante a circulação nas
vias públicas e durante a circulação externa, durante o deslocamento de duas ou mais
pessoas em automóveis de qualquer categoria, em todos os ambientes e órgãos
públicos, durante a circulação no comércio e nos prédios de estabelecimentos
comerciais, nas empresas prestadoras de serviços e demais instituições privadas.

Art. 17- As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas e redirecionadas
a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado no artigo 1º, conforme a
evolução da situação epidemiológica.

Art. 18– Qualquer cidadão poderá denunciar anonimamente o descumprimento do
determinado neste Decreto através do whatsapp (74) 99104-1551.

Art. 19– Fica declarada a existência de situação anormal, caracterizada como
situação de EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA e força maior, em decorrência da
infecção Humana pelo Corona vírus (COVID-19), em todo o Município de ANTONIO
GONÇALVES-Ba.

Art. 20 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Antonio Gonçalves-BA, 27 de Maio de 2020.

Roberto Carlos Dantas Lima
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 61/2020 de 26 de Maio de 2020.
“Dispõe acerca do Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente
Vítima ou Testemunha de Violência no
Âmbito do Município de Antonio
Gonçalves Bahia”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ANTONIO GONÇALVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, por intermédio das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação
e de Saúde, e;
CONSIDERANDO as questões elencadas pela Lei Federal nº 13431, de 4 de abril de 2017, que
estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vitima ou testemunha
de violência ;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 9603, de 10 de novembro de 2018, que regulamenta a
Lei nº 13431, de 4 de abril de 2017;
CONSIDERANDO a Resolução nº 113, de 19 de abril de 2006, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a
institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
CONSIDERANDO a Resolução nº 169, de 13 de novembro de 2014, do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre a proteção dos direitos da
criança e do adolescente em atendimento por órgãos e entidades do Sistema de Garantias de
Direitos, em conformidade com a política nacional de atendimento da criança e adolescente;
CONSIDERANDO a plena proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes previstos na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
CONSIDERANDO o princípio da proteção integral que prevê que todas as crianças e
adolescentes devem receber proteção especial em função de sua condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento, tendo os seus melhores interesses avaliados, resguardados e
considerados em todas as ações ou decisões que lhe digam respeito nas diferentes esferas,
pública ou privada;
CONSIDERANDO o princípio da prioridade absoluta que compreende a primazia de receber a
proteção e socorro em qualquer circunstância, conforme dispõe o art. 4º do Estatuto da Criança
e do Adolescente;
CONSIDERANDO a necessidade de uma intervenção precoce, mínima e urgente, que implica
intervenção imediata, com respostas rápidas às violações de direitos, exercida, exclusivamente,
por autoridades e instituições indispensáveis à efetiva promoção dos direitos e à proteção das
crianças e adolescentes (art. 100, VII do ECA);
CONSIDERANDO o princípio da participação da criança ou do adolescente, ou o direito destes
serem ouvidos, de expressarem seus pontos de vista, opiniões e crenças em assuntos que
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afetam a sua vida, que se reflete na obrigação de lhes ser assegurado a oportunidade de serem
ouvidos em qualquer processo judicial e/ou em procedimentos administrativos que lhes são
afetos, conforme preconiza o art. 12 da Convenção sobre os Direitos das Crianças, promulgada
pelo Estado Brasileiro via Decreto nº 99710, de 21 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo o qual cada criança ou
adolescente deve ser tratado como um ser humano único e valioso, e como tal, ter sua
dignidade individual preservada, suas necessidades especiais, interesses e privacidade
respeitados e protegidos, incluindo a inviolabilidade de sua integridade física, psíquica e moral,
com a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais;
CONSIDERANDO o princípio do acesso à justiça, o qual assegura à criança e ao adolescente
vítima a prerrogativa de buscar a efetivação de seus direitos, quando violados, e, ao
adolescente infrator, ter a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, nos processos judiciais em que figurem como parte, incluindo o direito de
aconselhamento jurídico;
CONSIDERANDO os arts. 26 e 27 da Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017,
DECRETA:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este Decreto normatiza e organiza o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente Vítima ou Testemunha de Violência no Âmbito do Município de Antonio Gonçalves
Bahia, sendo regido pelos princípios e prerrogativas constantes no Estatuto da Criança e do
Adolescente e demais normas pertinentes, segundo conceitos e prescrições consignados e
previstos na Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017 e seu respectivo Decreto.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são
formas de violência:
I - Violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua
integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico;
II- Violência Psicológica:
a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou ao
adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
agressão verbal e xingamento, ridicularização, indiferença, exploração ou intimidação
sistemática (bullying) que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional;
b) o ato de alienação parental, assim entendido como a interferência na formação psicológica da
criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou por
quem os tenha sob sua autoridade, guarda ou vigilância, que leve ao repúdio de genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este;
c) qualquer conduta que exponha a criança ou o adolescente, direta ou indiretamente, a crime
violento contra membro de sua família ou de sua rede de apoio, independentemente do
ambiente em que cometido, particularmente quando isto a torna testemunha; 
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III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente
a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do
corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda:
a) abuso sexual, entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para
fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato libidinoso, realizado de modo presencial ou
por meio eletrônico, para estimulação sexual do agente ou de terceiro;
b) exploração sexual comercial, entendida como o uso da criança ou do adolescente em
atividade sexual em troca de remuneração ou qualquer outra forma de compensação, de
forma independente ou sob patrocínio, apoio ou incentivo de terceiro, seja de modo
presencial ou por meio eletrônico;
c) tráfico de pessoas, entendido como o recrutamento, o transporte, a transferência, o
alojamento ou o acolhimento da criança ou do adolescente, dentro do território nacional ou
para o estrangeiro, com o fim de exploração sexual, mediante ameaça, uso de força ou
outra forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, aproveitamento de
situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamento, entre os casos
previstos na legislação;
IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada
inclusive quando gerar revitimização.
Capítulo II
DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS
Art. 3º Os órgãos, programas, serviços e equipamentos das políticas setoriais que integram os
eixos de promoção, controle e defesa compõe o Sistema de Garantia de Direitos, implicado na
detecção dos sinais de violência, com ou sem revelação.
Art. 4º Poder Público Municipal assegurará as condições adequadas ao Sistema de Garantia de
Direitos, para que crianças e adolescentes vítimas de violência ou testemunhas de violência sejam
acolhidos e protegidos, e possam se expressar livremente, em ambiente compatível com suas
necessidades, características e particularidades.
Art.5º Os órgãos, serviços, programas e equipamentos públicos dos sistemas de saúde,
desenvolvimento social, educação, cultura, esporte e lazer, trabalharão de forma integrada e
coordenada, garantindo os cuidados necessários e a proteção das crianças e adolescentes,
vítimas ou testemunhas de violência.
Parágrafo único. O atendimento integral é direito da criança e do adolescente vítima ou
testemunha de violência.
Art.6º atendimento intersetorial poderá conter as seguintes dimensões:
IIIIIIIV-

Acolhimento ou acolhida;
Chamamento ou comunicação à família ou responsável;
Escuta Especializada no âmbito do respectivo Serviço Local de Referência;
atendimentos nas redes de saúde (Sistema Único de Saúde - SUS) e de assistência social
(Sistema Único de Assistência Social - SUAS);
V- Comunicação ao Conselho Tutelar;
VI- Comunicação às autoridades competentes;
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VII-Seguimento na rede de cuidado e de proteção social;
VIII- Aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar.
§ 1º As informações sobre as vítimas, testemunhas, membros da família e outros sujeitos de sua
rede afetiva, abrangidas aquelas coletadas nas Escutas Especializadas, deverão ser
compartilhadas pelos serviços entre si, de forma integrada, por meio de relatórios que assegurem
a preservação do sigilo.
§

2º

Outros

procedimentos

poderão

ser

adotados,

conforme

a

necessidade.

Seção I
DAS Ações no Âmbito da Saúde
Art. 7º Os serviços de atendimento da rede municipal de saúde garantirão, com prioridade
absoluta, nos diversos níveis de atenção do Sistema Único de Saúde - SUS, às crianças e aos
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência o atendimento médico/de saúde em qualquer
das Unidades Básicas de Saúde - UBSs, Estratégias da Saúde da Família - ESFs, atendimento
Psicológico, Pronto Atendimento 24h de Antonio Gonçalves Bahia, e demais serviços pertinentes,
complementados pelo serviço ofertado pelo Hospital pactuado pelo Município.
Parágrafo único. Nos casos de violência sexual, com prioridade absoluta, o atendimento deverá
incluir exames, medidas profiláticas contra infecções sexualmente transmissíveis, anticoncepção
de emergência, orientações quando houver necessidade, além da coleta, identificação, descrição
e guarda dos vestígios.
Seção II
Das Ações no Âmbito da Educação
Art. 8º profissional da educação que identificar atos ou indícios de violência contra criança ou
adolescente, no ambiente escolar ou fora dele, deverá adotar algumas ou todas as ações
descritas nos incisos seguintes, conforme recomende a situação concreta:
I- Acolher a criança ou adolescente;
II- Informar à família da criança ou do adolescente sobre os seus direitos, os procedimentos de
comunicação à autoridade policial e ao Conselho Tutelar e o atendimento do Sistema de
Garantia de Direitos;
III- Comunicar ao Conselho Tutelar:
IV- Encaminhar ao órgão de referencial para a realização de escuta especializada;

Parágrafo único. As redes de ensino deverão contribuir para o enfrentamento das
vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar, por meio da
implantação de programas de prevenção a violência.
Seção III
Das Ações no âmbito da Assistência Social
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Art.9º Sistema Único de Assistência Social - SUAS disporá de serviços, programas e projetos
para prevenção e atenção às situações de vulnerabilidades, riscos e violações de direitos de
crianças e adolescentes e suas famílias.

§ 1º A proteção social básica deve atuar para fortalecer a capacidade protetiva das famílias e
prevenir, nos territórios, as situações de violência e violação de direitos, referenciando à proteção
social especial, o atendimento especializado quando essas situações forem identificadas.
§ 2º acompanhamento especializado de crianças e adolescentes em situação de violência e suas
famílias, no âmbito da Assistência Social, será realizado em articulação com os demais serviços,
programas e projetos do Sistema Único de Assistência Social.
§ 3º Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, em situação de risco pessoal e
social, cujas famílias ou responsáveis se encontrem temporariamente impossibilitados de cumprir
com suas funções de cuidado e proteção, devem ocorrer de modo excepcional e provisório.
§ 4º A criança e o adolescente em situação de violência, e bem assim as suas famílias, podem ser
acompanhadas pelos serviços de referência, nos quais os profissionais devem observar as
normativas e orientações referentes aos processos de Escuta Especializada, caso alguma vítima
relate, espontaneamente, alguma situação de violência vivida, tanto no âmbito familiar, como em
situação de abrigamento institucional, Casa Lar, República ou Família Acolhedora.
Seção IV
Das Ações no âmbito do Conselho Tutelar
Art. 10º Recebida a comunicação de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de
2017, caberá ao Conselho Tutelar promover o registro do atendimento realizado, incluindo
informações eventualmente coletadas com os responsáveis ou pessoas da Rede de Proteção,
contendo informações necessárias à aplicação da medida de proteção, bem como proceder nos
atos necessários ao transporte, contato inicial e demais procedimentos com o Serviço Local de
Referência
de
Escuta
Especializada.

Seção V
Do Comitê Gestão Colegiada
Art. 11º A Rede de Proteção à Criança e Adolescente atuará como o Comitê de Gestão
Colegiada, conforme preconiza o art. 9º, I do Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018,
visando articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial,
colaborando para definir fluxos de atendimento e aprimorando suas ações integradas.
§ 1º Os fluxos de atendimento serão pactuados no âmbito da Rede de Proteção, com a
participação dos diversos órgãos e setores que integram a estrutura organizacional do Poder
Executivo Municipal, com atenção voltada a evitar a superposição de tarefas e priorizar a
cooperação, estabelecer mecanismos de compartilhamento das informações e definir o papel de
cada instancia e serviço.
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§ 2º A Rede de Proteção à Criança e Adolescente poderá encaminhar a vítima ou testemunha de
violência para qualquer instância de atenção em saúde, assistência social e educação, conforme a
necessidade, como Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS, das Unidades Básicas de Saúde - UBSs,
Estratégias da Saúde da Família - ESFs, atendimento Psicológico, Pronto Atendimento 24h de
Antonio Gonçalves Bahia, e demais serviços pertinentes, complementados pelo serviço ofertado
pelo Hospital pactuado pelo Município, escolas municipais de educação infantil e ensino
fundamental, Conselho Tutelar e outros.
Capitulo III
DA ESCUTA ESPECIALIAZADA
Art. 12º A Escuta Especializada se configura como o procedimento de entrevista sobre situação
de violência com criança ou adolescente, limitado o relato estritamente ao necessário para o
cumprimento de sua finalidade, a ser realizada junto ao Serviço Local de Referência, por equipe
técnica capacitada, respeitados os seguintes procedimentos:
I - a criança ou o adolescente deve ser informado em linguagem compatível com o seu
desenvolvimento acerca dos procedimentos formais pelos quais terá que passar e sobre a
existência de serviços específicos da rede de proteção, de acordo com as demandas de cada
situação;
II- a busca de informações para o acompanhamento da criança e do adolescente deverá ser
priorizadas, com os profissionais envolvidos no atendimento, com seus familiares ou
acompanhantes;
III- o profissional envolvido no atendimento primará pela liberdade de expressão da criança ou do
adolescente e sua família e evitará questionamentos que fujam aos objetivos da Escuta
Especializada;
IV- a Escuta Especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e
de responsabilização, e fica limitada estritamente ao necessário para o cumprimento de sua
finalidade de proteção social e de provimento de cuidados;
V- a Escuta Especializada somente poderá ser realizada por profissional de nível superior,
capacitado para o cumprimento dessa finalidade, sendo assistentes sociais, pedagogos e
psicólogos.
Art. 13ºQualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão que constitua
violência contra criança ou adolescente, verificada em local público ou privado, tem o dever de
comunicar o fato, nas seguintes portas de entrada:
I- O disque 100;
II- A família;
III- Os serviços de saúde, educação e assistência social;
IV- A rede de Proteção a criança e ao adolescente;
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V- O Conselho Tutelar;
VI- O Poder Judiciário;
VII-O Ministério Público;
VIII-

A Polícia Civil;

IX- A Defensoria Pública;
X- Outros;
§ 1º Aplica-se o disposto no "caput" aos casos relacionados à criança ou ao adolescente que seja
testemunha de violência.
§ 2º Os casos em que existam indícios também devem ser comunicados.
Art.14º Após a entrada no Sistema de Garantia de Direitos, o Conselho Tutelar deverá
acompanhar a família e aplicar as medidas protetivas, conforme art. 129 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, encaminhando a vítima ou testemunha:
I- Ao Serviço local de Referencia de Escuta Especializada;
II- A Delegacia de Polícia.
Art.15º Será adotado modelo de registro de informações colhidas durante os procedimentos de
escuta especializada, para compartilhamento no âmbito do Sistema de Garantia de Direitos, que
contará minimamente:
IIIIIIIV-

Dados pessoais da criança e do adolescente;
Descrição suncita do atendimento;
Relato espontâneo, quando houver;
Encaminhamentos realizados;

Art. 16º O compartilhamento de informações deverá assegurar o sigilo dos dados pessoais das
crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência.
Parágrafo único. A utilização indevida ou a divulgação de informações constantes nos registros
de que trata o "caput" deste artigo sujeitarão o profissional à responsabilização administrativa,
sem prejuízo de eventuais sanções de natureza cível e penal.
Art.17º Imediatamente após a realização da Escuta Especializada, o profissional responsável
deverá realizar o preenchimento da Ficha de Notificação Individual do Sistema de Notificação de
Agravos de Notificação - SINAN, encaminhando ao Setor de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. Caso o Município atenda alguma criança ou adolescente oriundo de povos
indígenas, concomitantemente à realização da Escuta Especializada, é necessária a comunicação
da Fundação Nacional do Índio - FUNAI
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Capitulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.18º A Administração Pública Municipal objetivará o aprimoramento de mecanismos de
integração dos fluxos de atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência, no âmbito do Município de Antonio Gonçalves Bahia.
Art.19º A Administração Pública Municipal capacitará os profissionais das Secretarias Municipais
de Assistência Social, Educação e Saúde, bem como os integrantes da Rede de Proteção, em
metodologias não revitimizantes de atenção às crianças e adolescentes, respeitada a
disponibilidade orçamentária e financeira, proporcionando:
I - cursos de aperfeiçoamento;
II- cursos de formação inicial e continuada;
III- reuniões de equipes, voltadas à compreensão e ao esclarecimento do fluxo de
encaminhamento em casos que envolverem crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência.
Art.20º O depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou
testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária com a finalidade de produção de
provas,
devendo
ser
realizado
por
profissional
capacitado.
Parágrafo único. A Administração Pública Municipal poderá formalizar parcerias com entidades
e/ou convênios com órgãos competentes para a realização de tal procedimento, respeitada a
disponibilidade orçamentária, financeira e de recursos humanos.
Art.21º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Antônio Gonçalves - BA, 26 de Maio de 2020.

Roberto Carlos Dantas Lima
Prefeito Municipal
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