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DECRETO MUNICIPAL Nº 23/2020, DE 17 DE MARÇO DE 2020.  
 

Dispõe sobre adoção de medidas temporárias no âmbito 

do território de Seabra – Bahia, de prevenção ao contágio 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA – BAHIA, no uso de suas atribuições e 

constituições legais nos termos da Lei Orgânica do Município e, 

 

CONSIDERANDO que a Portaria nº. 188, de 03 de fevereiro de 2020, expedida pelo 

Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);  

 

CONSIDERANDO que o Estado da Bahia, através do Decreto Nº 19.529, de 16 de 

março de 2020, regulamentou as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta eficaz e 

preventivo a esse evento no âmbito municipal, assim como também estabelecer estratégia de 

acompanhamento às pessoas que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmados para 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

 

CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face 

dos elevados riscos à saúde pública, 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito 

do Município de Seabra - Bahia, para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente do coronavírus (COVID-19). 
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Art. 2º - Em função dos casos confirmados de coronavírus em diversos Municípios do 

Estado da Bahia, ficam suspensos, pelo período de 30 (trinta) dias: 

 

I - Os eventos e atividades com a presença de público superior a 50 (cinquenta) pessoas, 

ainda que previamente autorizados, que envolvem aglomeração de pessoas, tais como: eventos 

desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins; 

 

II - As atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares do Município, 

a serem compensadas nos dias reservados para os recessos futuros; 

 

Parágrafo primeiro - As feiras livres continuam aos Sábados no mercadão, porém é 

recomendável que as pessoas permaneçam somente pelo tempo necessário à aquisição dos 

produtos. 

Art. 3.º - O Município de Seabra, através dos seus órgãos da administração direta e 

indireta, deverá adotar medidas para prevenção e controle da transmissão do SARS-CoV-2. 

 

Art. 4º - Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração Pública 

Direta e Indireta de Seabra - Bahia, salvo para atender assunto de excepcional interesse público. 

 

Art. 5º - Fica suspensa, por 30 (trinta) dias, a concessão de férias de profissionais de 

saúde do Município de Seabra, devendo ser reprogramadas eventuais férias previstas para gozo 

no respectivo período, assim como a concessão de licenças prêmio e para trato de interesse 

particular. 

 

§1º Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que tenham sido 

concedidas a profissionais de saúde e que estejam em curso poderão ser revogadas, devendo o 

profissional de saúde ser notificado a retornar de imediato ao seu local de trabalho; 

 

§ 2º Ficam canceladas todas as viagens a serviço, de servidores públicos municipais, 

salvo em caso de relevante interesse público devidamente justificado; 
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§ 3º Os servidores públicos municipais com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

poderão ser autorizados, em caráter excepcional, a critério da respectiva chefia, a trabalhar em 

suas residências, cabendo ao seu órgão ou entidade setorial prover os meios necessários para o 

desempenho de suas funções. 

 

Art. 6º - As pessoas com quadro de COVID-19, confirmado laboratorialmente ou por 

meio de quadro clínico-epidemiológico, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem 

obrigatória e imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório. 

 

Art. 7º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto se 

dará em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da Administração 

Pública do Município de Seabra.  

 

Art. 8º. Os estabelecimentos que descumprirem o disposto neste Decreto ficarão 

sujeitos às penalidades previstas na legislação aplicável. 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 17 de março de 2020.  

 

 

 

__________________________________________ 

Fábio Miranda de Oliveira 
Prefeito de Seabra-BA 
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