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DECRETO Nº 030/2020 DE 14 DE MAIO DE 2020. 

 

 

Altera disposições dos Decretos nºs 025/2020 de 14 de 

abril de 2020 e 027/2020 de 30 de abril 2020, e fixa 

novas medidas complementares de prevenção e 

controle para o enfrentamento da COVID -19 no 

âmbito deste Município e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que foram confirmados novos casos de COVID-19, em municípios 

circunvizinhos, inclusive tendo sido confirmado o primeiro óbito na região Oeste da Bahia; 

 

CONSIDERANDO que há novas recomendações do Governo do Estado da Bahia para o 

endurecimento da circulação de pessoas visando assim conter a proliferação da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Tabocas do Brejo Velho reconheceu estado de 

calamidade pública através do Decreto nº 020-20 de 23 de março de 2020 que foi 

posteriormente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia – ALBA; 

  

CONSIDERANDO finalmente que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, 

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 

de outros agravos e ao acesso universal igualitário e as ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na fórmula do artigo 146 da constituição federal de 1988. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Suspende temporariamente pelo prazo de 15 (quinze) dias a realização de feiras livres 

bem como a circulação de vendedores ambulantes no âmbito deste Município. 

 

Parágrafo único. Será permitida a comercialização de gêneros alimentícios, frutas, 

hortigranjeiros, apenas em estabelecimentos que possuam licença de funcionamento (Alvará) 

expedido por este Município. 

 

Art. 2º Fica terminantemente proibido o acesso ou visitação de vendedores ambulantes 

visando vender ou fazer cobranças junto a população local pelo mesmo prazo estabelecido no 

artigo anterior. 
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Art. 3º Os viajantes residentes neste Município que retornem das áreas afetadas por 

coronavírus devem seguir o protocolo nacional, ficando em quarentena com monitoramento 

da vigilância em saúde 

 pelo prazo de pelo menos 14 (quatorze) dias.  

 

Art. 4º Altera o artigo 3º do Decreto 027/2020 de 30 de abril de 2020 que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

 “As aulas da rede municipal e particular de ensino ficam suspensas até o dia 29 de maio de 

2020.” 

 

Art. 5° Fica suspenso, por prazo indeterminado o funcionamento de bares, clube sociais, 

recreativos, quadras poliesportivas, campos de futebol e similares. 

 

Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais referidos no caput deste artigo que 

descumprirem as determinações contidas neste decreto, terão a suspensão e posterior cassação 

da autorização de funcionamento (Alvará). 

 

Art. 6° Ficam mantidas as demais medidas previstas nos Decretos de nºs 018-2020 do dia 19 

de março 2020, 020-20 do dia 23 de março de 2020 e 021-20 de 24 de março de 2020, 024-

2020 de 07 de abril de 2020, 025-20 de 14 abril de 2020 e Decreto 027 de 30 de abril de 2020. 

 

Art. 7º As medidas de enfrentamento e prevenção a COVID-19 prevista neste Decreto 

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

Município. 

 

Art. 8º 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 14 de maio de 2020. 
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