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E§TADO DA BAHIA

cÂruena MUNTcTPAL DE ALAGoINHAS

rNDtcAçÃo Ne 039/202L.

REQUER A trueururaçÃo Do srsrEMA DE

BANDETRAs larnavÉs DE coREs) coMo MAts
UMA FORMA DE MONITORAR E DIVULGAR,
DTARTAMENTE, A pRopAcAçÃo oa covtD-lg E

A TAXA DE ocuPAçÃo oos LEtros.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

CONSIDERANDO que o Município se encontra na sua pior fase da pandemía, tendo em
vistalo alto número de pessoas infectadas;

CONSIDERANDO que o Governador Rui Costa alertou a todos, publicamente, sobre um
possível colapso no sistema de saúde da Bahia;

CONSIDERANDO que a quantidade das variantes da covid-19 no estado têm aumentado;

CONSTDERANDO que o sistema de bandeiras corresponde à divulgação do nível de alerta
o qual o Município vivencia através de cores, levando-se em consideração: a quantidade
de pessoas infectadas, a taxa de ocupação dos leitos e o número de óbitos, sugiro que se
utilizem as cores:

o Verde: como sinal de alerta com risco baixo, com funcionamento normal do comércio e
demais atividades;

o Amarela: sinal de alerta constante, quando a atenção e prevenção devem estar
redobradas;

o Laçanja: alerta com risco médio, momento em que algumas atividades podem sofrer
restrições;

o Vermelha: alerta com risco alto, quando apenas serviços essenciais podem funcionar.

lNDlçO ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que determine a implantação deste sistema o
qualiprecisa ser divulgado diariamente junto com o número de casos ativos, o nível de
ocupaç.ão dos le.ítos, o número de óbitos, assim como quais os parâmetros utilizados para
a esiolha de cada cor.
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