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DECRETO Nº 32 DE 16 DE JUNHO DE 2020.

“Altera disposições constantes do Decretos nº 29 de 01 de
Junho de 2020 como medidas temporárias de prevenção
ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente da
COVID-19 e Decretação do Estado de Calamidade Pública,
no âmbito territorial do Município de Mortugaba, Estado
da Bahia.”
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Mortugaba, Estado
da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de Janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO, a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-n
CoV), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência
do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-n CoV);
CONSIDERANDO, que o Governo Federal já qualificou a situação nacional em relação à
Emergência de Saúde provocada pela Pandemia do coronavirus, como ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA nos termos do Decreto Legislativo n. ° 6, de 20 de março de
2020, da lavra do Egrégio Congresso Nacional e reconhece, por meio da Portaria n. °
454, de 20 de março de 2020 estado de transmissão comunitária do coronavírus
(Covid19);
CONSIDERANDO, que o Governo do Estado da Bahia já Decretou ESTADO DE CALAMIDADE
PÚBLICA em todo território baiano, afetado pela 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 enfrentamento ao novo coronavirus, causador da COVID-19, Decreto nº 19.626
de 09 de abril de 2020;
CONSIDERANDO que o Município de Mortugaba, devido a ocorrência de casos de Covid-19 na
região e devido a carência de estrutural da saúde municipal para enfrentar um possível surto da
doença, decretou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em todo o território municipal, nos
termos do Decreto nº 20/2020 devidamente reconhecido pela Assembléia Legislativa do Estado
da Bahia por meio do Decreto Legislativo nº 2384 de 23 de abril de 2020, para fins de
enfrentamento das consequências do coronavírus;

CONSIDERANDO, o disposto na Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério
da Saúde;
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CONSIDERANDO, que o Ministro de Estado da Saúde declarou estado de transmissão
comunitária do Coronavírus (COVID-19) em todo o território da federação, conforme
portaria nº 454 de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Estadual nº 14.258/2020 que dispõe sobre a
obrigatoriedade de uso de máscaras em estabelecimentos públicos, comerciais e bancários;

CONSIDERANDO que compete ao Município legislar sobre os assuntos que afetam o
seu funcionamento local, conforme estabelece o inciso IX do art. 59 da Constituição do
Estado da Bahia, concomitante ao incisos II e VII do Art. 30 da Constituição Federal;
DECRETA
Art. 1º - Ficam estendidos todos os prazos determinados no Decreto de nº 29 de 01 de
junho de 2020 até o dia 30 de junho de 2020 ou até posterior deliberação, mantidas as
demais determinações contidas nos decretos municipais anteriores referentes ao
enfrentamento da Covid-19.
Art. 2º - Os prazos e ramos comerciais estabelecidos nos Decretos anteriores podem
ser revistos a qualquer momento seja ampliando ou restringindo a depender do avanço
ou não da covid- 19 na região onde se localiza o Município de Mortugaba.
Art. 3º - O descumprimento do disposto nos Decretos Municipais referentes ao
Coronavírus pode acarretar em Multa, suspensão de Alvará e medidas judiciais
de acordo com o Artigo 268 do Código Penal Brasileiro que determina: “Infringir
determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa.
Art. 5º-. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Mortugaba, 16 de junho de 2020.

Rita de Cássia Cerqueira dos Santos
- Prefeita Municipal -
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