Prefeitura Municipal de Nova Soure
1

Quinta-feira • 2 de Abril de 2020 • Ano • Nº 1819
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Nova Soure publica:
• Decreto Nº 28/2020 de 02 de Abril de 2020 - Dispõe sobre a prorrogação
de medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional decorrente da Infecção Humana pelo COVID-19
e fixa outras providências.
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Nova Soure

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 28/2020 DE 02 DE ABRIL DE 2020.

“Dispõe sobre a prorrogação de
medidas para enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de
Importância
Internacional
decorrente da Infecção Humana
pelo COVID-19 e fixa outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SOURE – ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a confirmação do segundo caso de infecção pelo
COVID-19 na cidade de Nova Soure – BA;
Considerando o atual decreto de estado de calamidade pública de
ordem nacional e municipal;
Considerando que do mesmo modo foi declarado situação de
transmissão comunitária em todo o território nacional do COVID19;
Considerando que diante de toda conjuntura e perspectiva de
crescimento do número de pessoas infectadas em todo território
nacional e com suspeita de infecção pelo COVID-19 inclusive em
nosso território municipal;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de
2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância
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Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV);

DECRETA:

Art. 1º. Mantêm-se suspensos, no âmbito do Município de Nova
Soure, pelo prazo de quinze dias, atividades educacionais em todas
as escolas, das redes de ensino pública e privada;
§1º - a suspensão das atividades escolares terá duração de 15 dias
corridos, independente do quantitativo de dias de recesso
constante no calendário escolar da unidade de ensino podendo tal
duração ser prorrogada enquanto à situação de emergência acima
ressaltada perdurar.
§ 2º As unidades escolares da rede privada de ensino do Município
de Nova Soure poderão adotar a antecipação do recesso/férias
prevista neste Decreto, ou determinar a suspensão das aulas pelo
período determinado, a critério de cada instituição de ensino.
§ 3º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário
escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação,
após o retorno das aulas.
Art. 2º. O descumprimento das disposições deste e demais
Decretos publicados, será caracterizado como infração à Legislação
Municipal, podendo sujeitar o infrator a ser enquadrado na
Legislação Penal e inclusive, no que couber, cassação de
licença/permissão de funcionamento e prisão em flagrante delito,
em caso de caracterização de crime tipificado na legislação
pertinente, bem como aplicação de multa diária.
Art. 3º. As medidas previstas
reavaliadas a qualquer momento.

neste

Decreto

poderão

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Soure, em 02 de abril de
2020.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito
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