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DECRETO Nº 020/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a decretação de emergência; define 

outras medidas de prevenção e controle para 

enfrentamento da COVID-19 no âmbito deste 

município e da outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA 

BAHIA,  no uso de uma de suas atribuições legai, e 

 

CONSIDERANDO a situação de emergência reconhecida pela Portaria n.º 188, de 

03/02/2020 do Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO que o Congresso Nacional reconheceu por meio do Decreto legislativo nº 

6, de 20 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública em todo o território 

nacional; 

 

CONSIDERANDO os recentes dado estatísticos de propagação do Coronavírus’ (2019-nCov) 

no país, inclusive com casos de óbitos, além do crescente número de casos infectados e mais 

ainda de casos suspeitos, segundo dados do Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 19.549, de 18 de março de 2020, assinado 

pelo Governo do Estado da Bahia decretando situação de Emergência em todo o território 

baiano, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral – 

COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 

02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, que regulamenta, no 

Estado da Bahia, as medidas temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Este Decreto estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-19 no 

âmbito do Município de Tabocas do Brejo Velho. 

 

CAPÍTULO II 

DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br/


  
 ESTADO DA BAHIA       

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO  

                    CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28 

 

 

          www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br    

Praça Municipal, 86 - Centro-Fone: (77) 3657-2148-PABX FAX:  (77) 3657-2160 

CEP.: 47 760-000                -                Tabocas do Brejo Velho           -           Bahia. 

 

 

 

Art. 2º Fica decretada situação de emergência no âmbito do Município de Tabocas do Brejo 

Velho para fins de enfrentamento à pandemia decorrente do novo coronavírus. 

 

Parágrafo único. Em razão da situação de emergência, fica dispensada a instauração de 

procedimento licitatório, com fundamento no art. 24, IV, da lei nº 8.666/93, para aquisição de 

bens, serviços, inclusive de engenharia, insumos destinados ao enfrentamento  da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, conforme 

disposição do art. 4º, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, com redação dada pela 

medida provisória  nº 926, de 20 de março de 2020. 

 

CAPÍTULO III 

DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ENFRENTAMENTO DA 

COVID-19 

 

TÍTULO I 

DAS LIMITAÇÕES AO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO 

 

Art. 3º Fica determinada, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável, a contar da 00h00min 

do dia 24 de março de 2020, a suspensão do funcionamento do comércio em geral, inclusive 

estabelecimentos prestadores de serviços, à exceção de farmácias, clínicas de atendimento 

das áreas da saúde, consultórios médicos e estabelecimentos afins, clínicas veterinárias 

em regime de emergência, distribuidoras de água, gás e postos de combustíveis, 

mercados, supermercados, panificadoras, padarias e demais comércios de gêneros 

alimentícios. 

 

Art. 4º Fica determinado ainda à suspensão de funcionamento pelo prazo 15(quinze) dias, 

prorrogável, a contar da 00h00min do dia 24 de março de 2020, das empresas, ENEL 

GREEN POWER ITUVERAVA SOLAR S.A, ENEL GREEN POWER HORIZONTE 

MP SOLAR S.A, ENEL GREEN POWER ITUVERAVA NORTE SOLAR e ENEL 

GREEN POWER ITUVERAVA SUL SOLAR S.A. 
 

§1º Determinar que as empresas referidas no artigo acima informem a Secretaria Municipal de 

Saúde, se houve nos últimos 15(quinze) dias a chegada de funcionários das áreas consideradas 

de risco no Estado da Bahia ou de Todo o Território Nacional, em caso positivo, adotar o 

isolamento do (s) funcionário(s) pelo período de pelo menos 08 (oito) dias, e comunicar 

imediatamente a Vigilância em Saúde do Município ou a Secretaria Municipal de Saúde,  

através dos telefones 773657-2283 e 3657-2301, ou através do e-mail 

saude.covid19@tabocasdobrejovelho.ba.gov.br. 

  

§2º Determinar ainda, que as citadas em empresas informem a Secretaria Municipal de Saúde 

deste Município, se há algum caso de funcionários considerados como suspeite, em caso 
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positivo informar a atual localização do(s) funcionários(s) e os procedimentos adotados pelas 

empresas.  

 

§3º Os estabelecimentos não abrangidos pela suspensão de que trata o caput deste artigo 

deverão seguir as determinações fixadas no Decreto nº 018/2020 DE 19 DE MARÇO DE 

2020, inclusive quanto à aglomeração de pessoas, podendo, para tanto, adotar as seguintes 

medidas: 

 

I – limitação de horário de funcionamento e limitação de pessoas a ser atendidas por vez  em 

cada estabelecimento não atingidos por este decreto para evitar aglomeração de pessoas; 

  

§4º durante o período previsto no caput deste artigo, os servidores municipais deverão 

manter meios eletrônicos de contato, de modo a viabilizar o desempenho remoto de suas 

atividades. 

 

§5º os servidores ocupantes de cargos em comissão deverão observar o disposto no 

parágrafo anterior e ficarão de sobreaviso, podendo ser convocados pela chefia imediata 

sempre que necessário. 

 

Art. 5º 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, no que coube, cassação de licença de funcionamento. 

 

Art. 6º As medidas de enfrentamento de prevenção à COVID-19 previstas neste Decreto 

poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do 

Município. 

 

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho-BA, em 23 de março de 2020. 
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