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DECRETO Nº 116 DE 30 DE JULHO DE 2020.
Dispõe sobre a prorrogação de medidas de
prevenção

e

enfrentamento

à

pandemia

decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINTADAS, Estado da Bahia, no uso das
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o fato da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado
em 11 de março de 2020, que a contaminação com o Novo Coronavírus (COVID19) se caracteriza como pandemia;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde,
que “Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979,
de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19) no Brasil”;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde reforça a necessidade de aumentar e
uniformizar as medidas de isolamento social no país, fomentando, contudo, a
flexibilização dos segmentos produtivos;
CONSIDERANDO a reiterada solicitação dos setores produtivos pela reabertura do
comércio, envolvendo o completo compartilhamento de responsabilidades visando à
preservação da vida humana;
CONSIDERANDO que a mesma política restritiva em locais de risco diferentes não
trará benefício à população dos locais de menor risco, gerando, inevitavelmente, o
desgaste das medidas restritivas antes do momento em que as mesmas sejam hábeis
para conter a transmissibilidade;
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CONSIDERANDO que o Município de Pintadas vem adotando inúmeras medidas
urgentes e excepcionais restringindo diferentes atividades públicas e privadas dentro do
seu território de modo a garantir o isolamento social dos munícipes, o que possibilitou
nos últimos dias a preparação do sistema de saúde municipal para um melhor
enfrentamento de futuras situações;
CONSIDERANDO que a retomada das atividades está acontecendo de forma gradual.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas no âmbito do Município de Pintadas/BA, as seguintes
medidas de controle e prevenção para enfrentamento da emergência em saúde pública
decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19):

Art. 2º - Prorrogam-se as medidas adotadas pelo decreto 115 de 22 de julho de 2020.

Art. 3º - As medidas adotadas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, mesmo antes do término da sua vigência.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor em 31 de julho de 2020 e vigerá por 08 (oito) dias,
com possibilidade de prorrogação por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Pintadas/BA, 30 de julho de 2020

JOÃO BATISTA FERREIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
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