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Decretos

DECRETO Nº 035/2020, DE 14 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre novas medidas preventivas,
para

enfrentamento

da

emergência

decorrente da Pandemia do Coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Município de Santa
Inês – Estado da Bahia”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela vigente Lei Orgânica Municipal, com fulcro
na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como com
fundamento no quanto disposto pela Constituição Federal, e,

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, Ministério da
Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional;
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019nCoV);

CONSIDERANDO ainda, Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do
Ministério da Saúde, Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia publicou o Decreto nº
19.626, de 09 de abril de 2020, declarando a situação emergencial em todo
território baiano;
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CONSIDERANDO o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, da Presidência
da República, que regulamenta a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
definir os serviços públicos e as atividades essenciais;

CONSIDERANDO as diversas outras mediadas já implementadas pelo
município no combate a pandemia instalada e que assola a humanidade;

CONSIDERANDO que já existem casos, em cidades próximas de pessoa
infectada com COVID-19, demandando o emprego urgente de novas medidas
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO os avanços da proliferação do COVID 19 em todo o território
nacional, que já registra mais de 600 (seiscentos) casos no Estado da Bahia,
com registro de vinte e dois (22) óbitos, e a necessidade de editar/medidas
complementares aquelas já em vigor por meio dos Decretos 028/2020;
029/2020, 030/2020, 033/2020, 034/2020;

CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Santa Inês/BA tomar todas as
providências no sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir
que esta ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde;

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado o prazo previsto no decreto nº. 034, de 06 de abril de
2020 pelo período de 07 (sete) dias, com vigência até 20/04/2020,
permanecendo SUSPENSOS o FUNCIONAMENTO dos estabelecimentos
comerciais, esportivos, religiosos e das atividades nele consignadas, até
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ulterior deliberação, mantendo-se em vigência todos os demais prazos e
restrições previstas no decreto anterior expedido para evitar a disseminação
de infecção viral relativa ao COVID-19.
Art. 2º. Fica estabelecido no âmbito do Município de Santa Inês/BA, o toque
de recolher, das 20h às 06h, devendo a população permanecer no interior de
suas residências.

Parágrafo único: Ressalva-se, desde que devidamente comprovados:
I- as pessoas que estão em serviço de delivery;
II- deslocamento de trabalhadores cuja jornada esteja compreendida no
horário estabelecido no caput desde artigo;
III- pacientes e acompanhantes em deslocamento no trajeto hospital/
residência/ residência/ hospital;
Art. 3º. Ficam suspensas até o dia 25 de abril de 2020, a circulação, a saída e a
chegada de ônibus interestaduais e intermunicipais no âmbito do Município de
Santa Inês/BA.
Art. 4º. Só será permitida a entrada de pessoas na cidade, devidamente
autorizadas, no horário que compreende das 06h00min até às 22h00min.

Art. 5º. Os estabelecimentos comercias elencados como essenciais funcionarão
no máximo até as 19h00min.
Art. 6º O descumprimento de qualquer determinação ensejará na aplicação de
multa, abertura de processo administrativo para cassação do alvará de
funcionamento e fechamento do comércio por tempo indeterminado, sem
prejuízo das sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 ambos do Código
Penal, consoante Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e Ministério da
Justiça.
Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data 15 de abril de 2020, revogadas as
disposições em contrário.
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 14 de abril de 2020.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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Atos Administrativos
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