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DECRETO Nº 021/2020 DE 24 DE MARÇO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a revogação do artigo 4° do Decreto 

n° 020/2020 de 23 de março de 2020 e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA 

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

 

CONSIDERANDO que o Governo Federal reconheceu no DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE 

MARÇO DE 2020, no inciso X, que a  geração, transmissão e distribuição de energia elétrica 

e de gás é considerado serviço essencial para a população;  

 

CONSIDERANDO que, o Art. 4º do Decreto n° 020/2020 de 23 de março de 2020, 

determinou à suspensão do 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. 

 

DECRETA.  

 

Art. 1°  Fica revogado o artigo 4° do Decreto 020/2020 de 23 de março de 2020, 

restabelecendo o funcionamento 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  As empresas acima referidas deverão adotar os procedimentos a seguir relacionados, com 

o propósito de garantir a higienização adequada dos equipamentos de uso comum, a fim de 

conter a disseminação do coronavírus transmissor da COVID-19: 

 

I - proceder a limpeza, com produtos saneantes, em todas as superfícies que são tocadas 

com frequência pelos usuários e funcionários do serviço de transporte, no embarque e ao 

chegar a sede das respectivas empresas; 

 

II - intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção dos locais onde concentram o 

maior números de funcionários; 

 

III - reforçar a utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, conforme 

disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56, de 06 de agosto de 2008, pelos 
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trabalhadores que realizam as atividades de limpeza, higienização dos meios de transporte 

coletivo, bem como daqueles responsáveis pela coleta e descarte dos resíduos sólidos, 

esgotamento sanitário e higienização de fossa séptica; 

 

IV - ampliar a quantidade dos locais para higienização das mãos com água corrente e 

sabonete líquido ou disponibilizar pontos com álcool gel a 70% (setenta por cento) para 

utilização por seus funcionários e visitantes. 

 

§2º  As empresas acima referidas deverão no prazo máximo de 24(vinte e quatro) horas após a 

publicação deste decreto, permitir que a equipe de Vigilância em Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde deste Município fiscalize todas as instalações inclusive os refeitórios 

coletivos.  

 

Art. 2°  Os funcionários das empresa referidas no artigo 1° oriundos de localidades onde 

ocorre transmissão comunitária da COVID - 19 deverão se submeter a procedimentos de 

triagem, com medição de temperatura, e testagem, e informar a relação destes, 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. 

 

Art. 3º  Mantem-se inalteradas as demais determinações constantes do Decreto n° 020/2020 

de 23 de março de 2020. 

 

Art. 4º 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 24 de março de 2020. 

 

 

 

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA 

Prefeito 
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