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DECRETO Nº 027/2020 DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

Altera disposições do Decreto nº 025/2020 de 14 de 

abril 2020, e fixas 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 as recomendações das autoridades sanitárias do Estado da Bahia e deste 

Município no que se refere as ações de prevenção e combate ao novo COROVAVIRUS, bem 

como as orientações emanadas do ministério da saúde, tudo em consonância com a 

Organização Mundial da Saúde – OMS;  

 

CONSIDERANDO que foi aprovado a Lei Estadual 14.258 de 13 de abril de 2020 que trata 

da obrigatoriedade do uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, 

industrias, comerciais, bancários, rodoviário, metroviária e de transporte de passageiros nas 

modalidades públicas e privadas, como medida de enfrentamento à disseminação do novo 

CORONAVIRUS causador da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO as disposições contidas do DECRETO nº 19.636, de 14 de abril de 2020, 

é de ditado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado da Bahia, regulamentando a 

Lei 14.258 de 13 de abril de 2020; 

 

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 aprovado pela 

Assembléia 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° Fica obrigado no âmbito deste Município o uso de máscaras de proteção respiratória. 

 

Art. 2º Ficam igualmente obrigados a utilizar máscaras de proteção em seus ambientes de 

trabalho os funcionários de empresas terceirizadas que prestem serviços a esta 

Municipalidade, servidores públicos e colaboradores, especialmente os que desempenham 

suas atividades em atendimento ao público, os funcionários de indústrias, comércios, redes 

bancárias, rodoviária e de transportes de passageiros nas modalidades públicas e privadas, em 

funcionamento e operação durante do período de ações de enfrentamento ao novo 
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coronavirus, causador da COVID-19, tudo em consonância com as disposições contidas na 

Lei Estadual 14.258 de 13 de abril de 2020 e do Decreto 19.636 de 14 de abril de 2020. 

 

Art. 3º O artigo 11. do decreto 024-2020 de 07 de abril de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

 “As aulas da rede municipal e particular e ensino ficam suspensas até o dia 15 de maio de 

2020.” 

 

Art. 4º O artigo 6º do Decreto 24-2020 de 07 de abril de 2020 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

 “Art. 6º Fica proibida durante o perídio de vigência deste Decreto no âmbito de todo o 

território do município de Tabocas do Brejo Velho todo e qualquer tipo de aglomeração cujo 

numero seja superior a 05 (cinco) pessoas decorrente de eventos públicos e/ou particulares 

seja ele de caráter cultural, religioso, comemorativo ou comercial exceto aos templos de 

qualquer culto, devendo, entretanto ser mantido o distanciamento mínimo de 2 metros entre 

as pessoas sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção respiratória.” 

 

Art. 5° Fica recomendado às pessoas enquadradas nos grupos de risco, principalmente aqueles 

com idade igual ou superior a 60 anos de idade, o isolamento social evitando sair de suas 

residências para ir a supermercados, farmácias, templos religiosos, bares, restaurantes, 

lanchonetes dentre outros lugares exceto em situações consideradas estritamente necessárias. 

 

Art. 6º Continua terminantemente proibido durante o perídio de vigência deste Decreto o 

funcionamento de bares, clubes sociais, recreativos e similares 

 

Art. 7° 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 e  025-20 de 14 abril de 2020. 

 

Art. 8º 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. 9º 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 30 de abril de 2020. 

 

 

 

 


