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DECRETO Nº 033/2020 DE 31 DE MAIO DE 2020. 

 

 

“Fixa novas medidas complementares de prevenção e 

controle para o enfrentamento da COVID -19 no 

âmbito deste Município na forma que segue.”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, 

 

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 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. 

 

CONSIDERANDO, a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença, principalmente em Municípios do porte de Tabocas do Brejo Velho-

Ba, que originalmente não possui estrutura administrativa hospitalar para suportar a 

proliferação da CONVID 19. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Ficam suspensas, a partir da primeira hora do dia 01 de junho de 2020, a 

circulação e a saída, bem como, a chegada de qualquer transporte coletivo 

intermunicipal, interestadual público e privado, rodoviário nas modalidades regular, 

fretamento, complementar, alternativo e de vans, até o dia 20 de junho de 2020. 

 

Art. 2º permanecem suspensas até o dia 19 de junho de 2020, as aulas da rede Municipal e 

particular de ensino. 

 

Art. 3° 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-
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2020 de 07 de abril de 2020, 025-20 de 14 de abril de 2020 e Decreto 027 de 30 de abril de 

2020 e o Decreto 032 de 24 de maio 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 31 de maio de 2020. 
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