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Decretos

DECRETO Nº 066/2020, DE 15 DE JULHO DE 2020.

“Dispõe

sobre

novas

medidas

para

o

enfrentamento da emergência decorrência
da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de Santa Inês – Estado
da Bahia e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que as medidas preventivas de natureza restritiva até então
instituídas apresentam significativos efeitos sobre o comércio local, afetando a
fonte de renda da população, e que o processo de combate a pandemia do
COVID-19 se revela longo, exigindo dos poderes públicos a busca constante do
equilíbrio entre os diversos fatores sociais, especialmente no âmbito da saúde,
da economia e do social.
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DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado o Decreto nº 065/2020, de 06 de julho de 2020, pelo
período de 15 (quinze) dias, com vigência até 30 de julho de 2020.

Art. 2º. Fica incluído ao Art. 7º, I (letra b), do Decreto nº 065/2020, de 06 de
julho de 2020, com o seguinte teor:
b) As atividades relacionadas aos Programas Sociais do Serviço de
Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, CRAS, Criança Feliz, Conselho
Tutelar;
Art. 3º. Fica incluído o inciso XIII e § 5º ao Art. 8º, do Decreto nº 065/2020, de
06 de julho de 2020, com o seguinte teor:
XIII – Cartórios Extrajudiciais,
§ 5º. A atividade descrita no item XIII deve limitar o número de atendimento
diário, permitindo a entrada na unidade apenas dos serviços com
agendamento prévio e aqueles reputados como urgentes, nos moldes da
legislação em vigor.
Art. 4º. Fica alterado o Art.15º, do Decreto nº 065/2020, de 06 de julho de
2020, que passará a ter o seguinte teor:

Art. 15º. Prorroga-se até o dia 30 de julho de 2020 no âmbito do Município
de Santa Inês/BA, a circulação de pessoas das 20h:00min às 06h00min,
devendo a população permanecer no interior de suas residências, exceto as
pessoas que estão em serviço de delivery, deslocamento de trabalhadores cuja
jornada esteja compreendida no horário estabelecido no caput desde artigo;
pacientes e acompanhantes em deslocamento no trajeto hospital/ residência/
residência/ hospital.
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Art. 5º. Caso necessário, o Gestor Municipal adotará novas medidas para evitar
a propagação interna do COVID-19.
Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de 16 de julho de 2020, podendo
ser renovado, modificado a qualquer tempo por ato próprio, ficando revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 15 de julho de 2020.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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