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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Decreto nº 4.008 de 30 de março de 2020 - Mantém a declaração de
situação de emergência em todo o território municipal, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19, estabelece novas medidas
temporárias a serem observadas pelas Secretarias municipais em razão
da prevenção ao contágio pelo novo Corona vírus (COVID – 19), e dá
outras providências.

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Marechal Deodoro, nº 03

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 23CNJCKTIRNBHGP2XPHHDW

Segunda-feira
30 de Março de 2020
2 - Ano - Nº 3908

Cairu

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 4.008 DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Mantém
emergência

a

declaração
em

todo

o

de

situação

território

de

municipal,

para fins de prevenção e enfrentamento à COVID19, estabelece novas medidas temporárias a serem
observadas pelas Secretarias municipais em razão da
prevenção ao contágio pelo novo Corona vírus
(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 a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do novo Corona vírus;

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 19.529, de 16 de março de 2020, que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 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;
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DECRETA

Art. 1º - Fica mantida a 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 - De forma excepcional, tendo em vista o estado de emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Corona vírus (COVID-19), ficam
estabelecidas, até o dia 11 de abril do ano de 2020, as seguintes medidas:
I - interdição de todas as praças municipais, quadras poliesportivas,
campos, e demais equipamentos públicos que permitam a aglomeração de pessoas,
para uso pela população;
II - proibição da renovação da hospedagem de turistas que ainda se
encontram em Hostels, Hotéis, Pousadas, Casas de Aluguel e demais atividades
correlatas, nos limites do Município de Cairu.
III – Proibição de novos Check-ins para prestação de serviços de
hospedagem (em todas as modalidades) ou aluguel de casas de veraneio, nos limites
do Município de Cairu.

Parágrafo único. Fica ressalvada a utilização dos imóveis de que trata o
caput para a residência familiar.
Art. 3º - 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, inclusive as multas e
demais punições já estabelecidas em caso de não observância às normas
estabelecidas por este decreto.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 30 de março de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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