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DECRETO Nº 038/2020 DE 02 DE JULHO DE 2020. 

 

 

“DISPÕE SOBRE OUTRAS MEDIDAS DE 

COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO NOVO 

CORONAVÍRUS E REGULAMENTA O 

FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”. 

 

 

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 196 da constituição federal de 1988. 

 

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. 

 

CONSIDERANDO o número crescente de infectados pelo novo coronavírus (COVID-19) no 

Estado da Bahia, e principalmente na região Oeste. 

 

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas e a dimensão dos riscos para a saúde pública 

com a pandemia do COVID-19 a Administração Municipal compete o planejamento com a 

previsão de soluções adequadas que exija providências imediatas para evitar a difusão da 

doença e reduzir o risco de contaminação. 

 

CONSIDERANDO que já houve no âmbito deste Município a retomada de algumas 

atividades econômicas atreladas a estrita observância das recomendações realizadas pelo 

poder público Municipal. 
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CONSIDERANDO o posicionamento recente da Organização Mundial da Saúde – OMS, e 

do Ministério da Saúde sobre o uso comunitário de máscaras e de álcool gel a 70% como 

estratégia para diminuir a proliferação e o contagio em massa pelo COVID-19. 

 

CONSIDERANDO a necessidade da retomada de atendimentos dos órgãos públicos 

municipais visando retomar o normal funcionamento observando as medidas de segurança 

para evitar a proliferação e contagio do novo coranavírus (COVID-19). 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica determinado a reabertura de todos os órgãos públicos municipais, inclusive da 

Prefeitura Municipal para atendimento ao público a partir do dia 03/07/2020 que deverá 

funcionar nos horários das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

 

§ 1º Torna-se obrigatório o uso de máscara de proteção para adentrar em todas as repartições 

públicas municipais, nos estabelecimentos prestadores de serviços públicos nas obras públicas 

e assemelhados. 

 

§ 2º As repartições públicas municipais, os estabelecimentos de prestadores de serviços 

públicos ou privados, os estabelecimentos comerciais de modo geral deverão disponibilizar na 

porta de entrada álcool em gel a 70%.  

 

Art. 2° Fica igualmente obrigatório o uso de máscara de proteção para adentrar em todos os 

estabelecimentos comerciais, empresariais, indústrias de prestação de serviços que estiveram 

em funcionamento no âmbito de nosso Município. 

 

Parágrafo único. Todos os servidores, prestadores de serviços públicos e seus empregados 

também devem obrigatoriamente utilizar a máscara de proteção individual. 

 

Art. 3º É condição indispensável para o funcionamento de todas as atividades comerciais, 

industriais e de prestação de serviços a adoção de todas as medidas sanitárias e 

administrativas para prevenção, controle e contenção do surto do novo coronavírus (COVID-

19). 

 

Art. 4º Fica mantida a suspensão de funcionamento do âmbito do Município de Tabocas do 

Brejo Velho/BA, das atividades de academia de saúde municipal, academias privadas, assim 

como bares, clubes sociais, recreativos e similares. 

 

Art. 5º A reabertura do comercio local relacionado aos serviços não essenciais deverá 

observar, além dos dispositivos deste Decreto, o protocolo de segurança do Comitê de 

Operações de Emergências em Saúde Pública – COE. 

 

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


  
 ESTADO DA BAHIA       

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO  

                    CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28 

 

             

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

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

www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br 
 

 

Art. 6º Fica autorizado a flexibilização da entrada no âmbito do Município de Tabocas do 

Brejo Velho dos representantes comerciais e supervisores, mantida a proibição de vendedores 

externos ambulantes. 

 

Art. 7º As lanchonetes e similares autorizadas a funcionar ficam proibidas de vender bebidas 

alcoólicas para o consumo no local. 

 

Art. 8º O descumprimento do disposto neste Decreto acarretará no recolhimento do alvará de 

localização e funcionamento, além de responsabilização administrativa civil e penal nos 

termos da legislação vigente dentre as quais aquelas previstas para os crimes tipificados nos 

artigos 268 e 330, ambos do Código Penal, dispositivo estes que tratam, respectivamente, das 

infrações de medidas sanitárias preventivas e de crime de desobediência. 

 

Art. 9° 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 de abril de 2020 e Decreto 027 de 30 de abril de 

2020, Decreto 032 de 24 de maio de 2020, do decreto 033-2020 e o Decreto 035-2020 de 23 

de junho de 2020. 

 

Gabinete do Prefeito, em 02 de julho de 2020. 
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