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Decretos

DECRETO Nº 040/2020, DE 20 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;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZW2K6SRZJOLMYU6ATSOK+Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Inês

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 1.249 (mil duzentos e quarenta e nove) casos no
Estado da Bahia, com registro de quarenta e cinco (45) 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, 035/2020;

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 11 (onze) dias, com vigência até 30/04/2020,
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, a

obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual para qualquer
acesso a cidade, para auxílio no combate e contenção da pandemia de
coronavírus.
Art. 3º. Não será permitida a permanência dos caminhoneiros (caminhões)
que fazem a entrega de materiais essências, no município, no turno noturno no
perímetro da sede da cidade.

Art. 4º 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. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 20 de abril de 2020.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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