Prefeitura Municipal de Cairu
1

Segunda-feira • 13 de Abril de 2020 • Ano • Nº 3938
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Decreto Nº 4.045 de 09 de Abril de 2020. - Estabelece novas medidas
temporárias a serem observadas no município de Cairu em razão da
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus (Covid – 19), e dá outras
providências.

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
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DECRETO Nº 4.045 DE 09 DE ABRIL DE 2020.
ESTABELECE

NOVAS

MEDIDAS

TEMPORÁRIAS A SEREM OBSERVADAS NO
MUNICÍPIO

DE

CAIRU

EM

RAZÃO

DA

PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO
CORONAVIRUS (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 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 Corona vírus (COVID-19);;
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
(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério da Saúde,
que Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do
Corona vírus (covid-19);

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKC6SMVVTZDA5CH0XFQZAA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

CONSIDERANDO a Situação de Emergência declarada pelo Decreto nº 3984 de 19 de
março de 2020 do Município de Cairu e todas as medidas estabelecidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do COVID-19 que tratam os Decretos n.3976, 3978, 3982, 3984, 3989,
3990, 3998, 4009, 4010, 4011, 4012 e demais.

CONSIDERANDO que no âmbito do Município de Cairu, a pandemia do Corona vírus
(COVID-19) e as correlatas medidas de enfrentamento vêm impondo isolamento da
população (preventivo) e interrupção de serviços essenciais;

CONSIDERANDO a confirmação do primeiro caso de infecção por Corona vírus
(COVID-19), no Município de Ituberá, sito na divisa com o Município de Cairu e acesso
por via terrestre à sede municipal;

CONSIDERANDO a especificidade do Município de Cairu, único Município Arquipélago
do País, cujos limites Municipais impõem limites geográficos mais precisos para o
controle sanitário;

CONSIDERANDO que o Município de Cairu estabeleceu acordo junto ao Município de
Valença em sede de Ação Civil Pública com fins de regulamentar o transporte
intermunicipal entre os limites municipais, com clausula rebus sic stantibus que permite
a sua alteração sem que se perca o objeto de manutenção do direito de ir e vir entre os
municípios garantido aos munícipes de Cairu;
CONSIDERANDO que o final de semana do dia 10 a 13 de abril considera-se feriado
religioso e a barreira sanitária se faz ainda mais necessária ante ao fato de que a
visitação de turistas e demais transeuntes poderão ensejar em sobrecarga no serviço
de monitoramento;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica proibido qualquer transporte intermunicipal entre o dia 10 a 20 de abril do
ano de 2020.
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§ 1º - Qualquer exceção deverá ser expressamente autorizada pela
Secretaria de Administração do Município.
§

2º

-

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, bem como na apreensão imediata do veículo de transporte,
público ou particular.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor em 10 de abril de 2020, ficam revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 09 de abril de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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