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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:
• Decreto Nº 4.058 de 27 de abril de 2020 - Prorroga o prazo para
pagamento da cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbano - IPTU e dá outras providências.
• Decreto Nº 4.070 de 08 de maio de 2020 - Regulamenta o transporte
marítimo entre os distritos de Gamboa do Morro e Morro de São Paulo, no
momento de gestão de crise para prevenção do Corona vírus (COVID-19),
e dá outras providências.
• Decreto Nº 4.071 de 08 de maio de 2020 - Define medidas
complementares para enfrentamento da pandemia decorrente do Corona
Vírus, e dá outras providências.

Gestor - Fernando Antonio Dos Santos Brito / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
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DECRETO Nº 4.058 DE 27 DE ABRIL DE 2020.
.
Prorroga o prazo para pagamento da
cota

única

do

Imposto

sobre

a

Propriedade Predial e Territorial Urbano
- IPTU e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais em consonância com a Lei Orgânica do Município e, com fulcro nos
artigos 131 a 155 da Lei Complementar nº 357 de 20 de dezembro de 2011, Código
Tributário Municipal – CTM, combinada com a Lei Complementar Nº. 438, de 23 de
dezembro de 2013 e;
CONSIDERANDO o atual cenário de enfrentamento à Pandemia do COVIDE-19, bem
como os Decretos nº. 3.982 de 18 de março de 2020, nº 3.984 de 19 de março de 2020
e nº 3.990 de 20 de março de 2020, que estabeleceram medidas restritivas a fim da
prevenção e controle da doença;
CONSIDERANDO os efeitos causados na economia local que sobrevive
principalmente do turismo, atividade que foi seriamente atingida pela Pandemia do
COVID-19,
DECRETA:

Art. 1º - O prazo para pagamento da cota única do IPTU 2020, com vencimento para o
dia 27 de abril de 2020, fica prorrogado para o dia 30 de junho de 2020.

Art. 2º - Nos casos para pagamento parcelado do IPTU 2020, o prazo para pagamento
das parcelas ficam prorrogados da seguinte forma:
I – A parcela com vencimento em março fica prorrogada para o dia 30 de junho de
2020;
II – A parcela com vencimento em abril fica prorrogada para o dia 31 de julho de 2020;
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III – A parcela com vencimento em maio fica prorrogada para o dia 31 de agosto de
2020;
IV – A parcela com vencimento em junho fica prorrogada para o dia 30 de setembro de
2020;

Art. 3º. Para realizar o pagamento, o contribuinte deverá requerer ao setor
tributário da Receita Municipal a reemissão dos boletos em aberto.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor em 27 de abril de 2020.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 27 de abril de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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DECRETO Nº 4.070 DE 08 DE MAIO DE 2020.

Regulamenta o transporte marítimo entre os
distritos de Gamboa do Morro e Morro de São
Paulo, no momento de gestão de crise para
prevenção do 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 04 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;
CONSIDERANDO, que o MUNICÍPIO DE CAIRU e MUNICÍPIO DE VALENÇA possuem
acordo judicial homologado em sede de Ação Civil Pública, em forma de Convenção de
Cooperação Mútua, no que tange ao controle sanitário entre pessoas que circulem
entre os Municípios de Valença e Cairu, via transporte hidroviário ou terrestre;
CONSIDERANDO as peculiaridades do momento de excepcionalidade em prol da
prevenção ao corona vírus e a peculiaridade territorial de Cairu, justificadamente, e a
necessidade de medidas administrativas para melhorar a organização e fiscalização do
translado de passageiros dentro das medidas de controle e vigilância;

DECRETA:
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Art. 1ª – Fica permitido o transporte de passageiros entre os distritos de Gamboa do
Morro e Morro de São Paulo, pela ABPIT, observando-se em todas as disposições de
vigilância e sanitaríssimo existentes, nos seguintes termos:
I – Seis Linhas GAMBOA x MORRO DE SÃO PAULO, às 07h00min, 10h30min,
13h00min, 15h00min, 17h00min e 21h30min.

II – Seis Linhas MORRO DE SÃO PAULO X GAMBOA, às 08h30min, 12h00min,
14h30min, 16h30min, 18h30min e 22h30min
Parágrafo único- Fica proibido o transporte público regular nos dias de sábado e
domingo.
Art. 2º - O Município de Cairu fará campanha e orientará sua comunidade sobre os cais
de desembarques, horários e que os passageiros deverão portar comprovante de
residência e documento oficial com foto, além da autorização para embarque.
Parágrafo único – As embarcações apenas poderão transportar passageiros munidos
de documentações pessoais e autorização expedida pelo Município de Cairu e deverão
obter autorização para o respetivo translado.
Art. 3º – Para fins de permissão para o transporte, as embarcações deverão possuir
para assepsia dos assentos e passageiros, Sabão líquido ou álcool em gel e os
passageiros deverão está utilizando máscara.
Art. 4º – Fica orientado que seja evitado o transporte de passageiros com mais de 60
(sessenta) anos ou com restrições de saúde que levem a ser classificada com grau de
risco para a pandemia corona vírus.
Art. 5º - O descumprimento de qualquer dos dispositivos descritos no presente decreto
importará na apreensão imediata do veículo de transporte, público ou particular e
multa de R$: 2000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do ajuizamento de ações penais e
cíveis, bem como da aplicação de demais sanções administrativas, já estabelecidas pela
municipalidade nos demais atos normativos referentes à prevenção ao Corona vírus.
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Art. 6º - Os casos omissos serão dirimidos através de Decreto pelo chefe do Poder
Executivo.
Art. 7º - Este Decreto em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, em 08 de maio de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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DECRETO Nº 4.071 DE 08 DE MAIO DE 2020.
Define medidas complementares para
enfrentamento da pandemia decorrente
do

Corona

Vírus,

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 04 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Corona Vírus (2019-nCoV), e todos os demais atos
normativos que tenham por objeto o controle da pandemia;
DECRETA:
Art.1º Fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória por
condutores de veículos e passageiros, enquanto estiverem em deslocamento no trânsito.
Parágrafo único. A medida de que trata o caput não é aplicável quando o veículo
estiver ocupado apenas pelo respectivo condutor.
Art.2º A Administração Municipal deverá realizar ações educativas, com o objetivo de
ampliar a conscientização da população sobre a importância do uso de máscara de
proteção respiratória como medida de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
corona vírus (COVID-19).
Art. 3º Fica proibido o acesso ao transporte público municipal para os usuários que não
estiverem fazendo uso de máscara de proteção respiratória.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 11SPVI8BAQVVGQINWBRCPA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
11 de Maio de 2020
8 - Ano - Nº 3989

Cairu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO
§ 1º Entre 08 e 11 de maio, A administração Municipal realizará ações educativas com o
objetivo de ampliar a conscientização da população sobre a importância do uso de
máscara de proteção respiratória como medida de enfrentamento da Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana
pelo novo corona vírus (COVID-19).
§ 2º A partir de 11 de maio, o usuário que for flagrado utilizando o transporte público sem
o uso da máscara será orientado a deixar o veículo, inclusive coercitivamente, se for o
caso.
Art.4º Fica determinado o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória nos
ambientes de trabalho para todos os estabelecimentos cujas atividades não estejam
suspensas, inclusive repartições públicas municipais.
Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão fornecer
as máscaras de proteção respiratória para os respectivos colaboradores, sob pena de
interdição.
Art. 5º Fica determinado a todos os vendedores ambulantes o uso obrigatório de
máscara de proteção respiratória durante o desempenho de suas atividades.
Art. 6º Para os fins do disposto neste Decreto poderão ser usadas máscaras caseiras
artesanais, confeccionadas manualmente, observadas as orientações contidas na NOTA
INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS.
Art. 7º Os titulares dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, no
âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares, relativamente à
execução deste decreto, e decidir casos omissos.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor em 08 de maio de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, em 08 de maio de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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