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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
CNPJ N.º 14.147.946/0001-90
DECRETO Nº 034 de 31 de Março de 2020
“Dispõe sobre prorrogação de medidas de
emergência adotadas no âmbito Município de
Itajuípe para combate a pandemia e disseminação
do Novo Coronavírus (COVID-19) e, dá outras
providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJUÍPE, Estado da Bahia, no uso das suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município em seu
Art. 90, e
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 Artigo 196 da Constituição Federal de 1988,
devendo o poder público envidar ações e intervenções que reduzam o risco à saúde e à
vida;
CONSIDERANDO os riscos que a disseminação do Novo Coronavirus (COVID19), moléstia que já tem casos confirmados na Bahia e, sobretudo em municípios
vizinhos ao Município de Itajuípe, tais como os Municípios de Itabuna e Coaraci;
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 027 de 16 de março de 2020 que declarou
situação de emergência em todo o território do Município de Itajuípe, em razão de
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020,
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.;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 028 de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO o aumento do número de casos de suspeitos de contaminação pelo
Novo Coronavírus (COVID-19) e de casos confirmados de contaminação pelo Novo
Coronavírus (COVID-19) na nossa micro-região;
CONSIDERANDO que a grande aglomeração de pessoas contribui para a rápida
disseminação da doença;
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CONSIDERANDO a capacidade do novo Coronavírus de se decuplicar (multiplicar o
total de caso por dez vezes) a cada 7,2 dias, em média;
CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes graves,
levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capacidade de
atendimento adequado;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.549 de 18 de março de 2020, da lavra do
Estado da Bahia, que declara Situação de Emergência em todo o território baiano, 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.
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 006/2020 de 20 de março de 2020,
onde Congresso Nacional reconhece estado de Calamidade Pública em todo o
território nacional em razão epidemia em âmbito nacional e mundial em decorrência
da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 2041/2020 de 23 de março de 2020,
onde a Assembléia Legislativa do Estado da Bahia reconhece estado de Calamidade
Pública em todo o território do Estado da Bahia em razão epidemia em âmbito
nacional e mundial em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que o Município de Itajuípe lançou o Decreto nº 027/2020, no qual
suspendeu, pelo período de 15 (quinze) dias, as aulas nas unidades de ensino da rede
municipal tanto pública quanto privada, com início em 17 de março de 2020 e fim em
31 de março de 2020;
CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Itajuípe tomar todas as
providências no sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir que
esta ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde;

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo de suspensão das atividades educacionais em todas as
escolas das redes de ensino pública e privada, previsto no Decreto Municipal 027/2020,
a partir do dia 01 de abril de 2020 pelo período de 15 (quinze) dias consecutivos.
Art. 2° - Este Decreto não invalida o Decreto 027/2020, que continua vigente no
que couber;
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Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, ficando revogadas
todas as medidas em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itajuípe, Estado da Bahia, em 31 de março de
2020.

Marcone Amaral Costa Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
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