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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.984 DE 19 DE MARÇO DE 2020.
Declara Situação de Emergência em todo o
território municipal, para fins de prevenção
e enfrentamento à COVID-19, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19 , no exercício da atribuição que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Cairu-BA e;

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 Corona vírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Corona Vírus (COVID - 19), e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia, inclusive o decreto nº
3976/2020,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Corona vírus;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de
evitar a disseminação da doença,
D E C R E T A:
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Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência em todo o território municipal, em virtude
do desastre classificado e codificado como 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 prevenção e enfrentamento à COVID-19.
Art. 2º Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, no âmbito das suas
competências, para envidar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta ao
desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.
Art. 3º Para fins do art. 1º deste Decreto, no âmbito do Poder Executivo Municipal,
consideram-se serviços públicos essenciais as atividades relacionadas a segurança
pública, saúde, proteção e defesa civil, fiscalização e arrecadação.
Art. 4º Ficam suspensas, pelo período de 10 (dez) dias, a partir da primeira hora do dia
20 de março de 2020, a circulação e a saída, e, a partir da nona hora do dia 20 de março
de 2020, a chegada:
I - de qualquer transporte coletivo intermunicipal e intramunicipal, público e
privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regulares, fretamento, complementar,
alternativo e de vans, dentro do município de Cairu e as cidades vizinhas;
§1º Fica excepcionada a circulação de transportes rodoviários e
hidroviários, públicos ou particulares, para deslocamento de trabalhadores, residentes nos
distritos municipais ou nas cidades de Valença, Taperoá, Nilo Peçanha e Ituberá, desde
que conduzidos para o exercício de atividade profissional.
§2º Parágrafo único. A restrição de que fala o caput desse artigo não
abrange aos transportes voltados ao transporte de mantimentos, alimentação e objetos
voltados para a subsistência.
§3º Outras exceções deverão ser expressamente autorizadas pelas
Secretarias Municipais.
§4º O descumprimento de suspensão prevista importará na apreensão
imediata do veículo de transporte, público ou particular, sem prejuízo do ajuizamento de
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ações penais e cíveis, bem como da aplicação de sanções administrativas, já
estabelecidas pela municipalidade em demais atos normativos referente a prevenção ao
Corona vírus.
Art. 5º Ficam suspensos, a partir de 21 de março de 2020, os atendimentos presenciais
do Serviço de Atendimento ao Turista, bem como da cobrança da TUPA, sendo que os
servidores ou funcionários do setor deverão contribuir com o cumprimento deste decreto
no que tange aos atos administrativos de fiscalização e poder de polícia.
Art. 6º As secretarias Municipais, poderão requisitar quando da fiscalização apoio da
Polícia Militar da Bahia - PMBA e a AGERBA bem como eventual apoio das Guardas
Municipais.
Art. 7º Fica suspenso por 30 (trinta) dias o serviço voltado ao passeio volta a ilha de
Tinharé e Boipeba, bem como todos os transportes de atividades turísticas em território
municipal quaisquer que sejam os meios (barcos, lanchas, carros e quadrículos).
Art. 8º Fica determinado que bares e restaurantes e similares de todo o território
municipal terão horário de funcionamento reduzido até as 18h00min e não poderão se
utilizar como atrativo de shows artísticos ou outros atrativos que levem à aglomeração de
pessoas, restringindo-se ao fornecimento de alimentação.
Art. 9º Considerando a Administração conjunta, fica determinada a suspensão da
visitação da Fortaleza do Morro de São Paulo.
Art. 10º Fica determinada a suspensão de todas as obras particulares em todo o território
municipal, com mais de 10 funcionários diretos ou indiretos tais como engenheiros e
outros profissionais que assessoram diretamente a atividade de construção civil.
Parágrafo Único. Excepcionam as obras publicas que já estejam com o
cronograma de execução em andamento.
Art. 11º Os secretários e diretores imediatos, dado a característica das funções do setor,
com exceção daquelas que importam na as atividades relacionadas a segurança pública,
saúde, proteção e defesa civil, fiscalização e arrecadação, poderão liberar funcionários
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administrativos para o trabalho na condição de home office, porém, com atribuições a
serem cumpridas e comprovadas.
Art. 12 º Qualquer cidadão que dissemine fake News acerca do Corona vírus, com fins de
promoção pessoal, responderá juridicamente por tais atos.
Art. 13º Quaisquer servidores municipais que praticarem insubordinação ao seu superior
imediato ou divulgarem noticias falsas, levando em pânico a população, serão
devidamente responsabilizados administrativamente, civilmente e criminalmente.
Art. 14º O Descumprimento das MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID – 19) ensejará, além de pagamento
de multa de R$ 2000,00 a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em medidas cíveis e criminais
cabíveis, aplicadas pela autoridade imediata de atuação quanto ao poder de polícia.
Art. 15º As medidas previstas neste Decreto serão avaliadas permanentemente pelo
COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, que poderá
adotar providências adicionais necessárias ao enfrentamento do Corona vírus.
Art. 16º Os casos omissos deverão ser decididos pelo COMITÊ MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19.
Art. 17º O COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19 editará
as normas complementares ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 18º Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Corona vírus e não revoga as
medidas anteriormente publicadas pelo município.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 19 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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