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Prefeitura Municipal de
Nova Soure publica:
• Decreto Nº 69/2020 de 13 de Julho de 2020 - Regulamenta o quanto
disciplinado em Decreto Estadual Nº 19.829 de 10 de julho de 2020 de
ordem do Governo do Estado da Bahia e desta forma estabelece e indica
as diretrizes para a aplicação da medida de restrição de circulação
noturna como medida de enfrentamento ao novo corona vírus, causador
da COVID – 19, no Município de Nova Soure – BA, e dá outras
providências.
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DECRETO Nº 69/2020 DE 13 DE JULHO DE 2020

Regulamenta o quanto disciplinado em Decreto
Estadual Nº 19.829 DE 10 DE JULHO DE 2020
de ordem do Governo do Estado da Bahia e
desta forma estabelece e indica as diretrizes
para a aplicação da medida de restrição de
circulação
noturna
como
medida
de
enfrentamento ao novo corona vírus, causador
da COVID – 19, no Município de Nova Soure –
BA, e dá outras providências.

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

Considerando a necessidade de regulamentação municipal de decreto
vigente publicado pelo governo do Estado da Bahia;
Considerando o atual decreto de estado de calamidade pública de
ordem nacional, estadual e municipal;
Considerando que do mesmo modo foi declarado situação de
transmissão comunitária, em todo o território nacional, do COVID-19;
Considerando que diante da gravidade da pandemia, que vem se
espalhando por todos os Estados do Brasil, o Congresso Nacional através
do Decreto Legislativo nº 06/2020, reconheceu, para fins do art. 65 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado
de calamidade pública no País;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em
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30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o estado e o avanço cada vez mais acelerado em que
vem se espalhando e o elevado número de pessoas contaminadas pelo
novo corona vírus em todo território nacional.

DECRETA

Art. 1º - Por força do quanto disciplinado em Decreto de
Ordem Estadual e por este regulamentado fica determinada a restrição de
locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o
trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20:00h às
05:00h, de 13 de julho, até 20 de julho do corrente ano de 2020, no
Município de Nova Soure – BA, em conformidade com as condições
estabelecidas no respectivo Decreto Estadual Nº 19.829 DE 10 DE
JULHO DE 2020.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste
artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou
farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique
comprovada a urgência.
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica
aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas
funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e
segurança, bem como funerárias.
§ 3º - No tocante aos serviços ligados diretamente às
atividades comerciais em geral desenvolvidas dentro do município de
Nova Soure – BA, permanece vigente tudo quanto disposto em decretos
anteriores, destacando-se a necessidade de que os mesmos promovam
adequações no que diz respeito principalmente os seus respectivos
horários de funcionamento para que assim não venham a contrariar o
quanto disposto neste presente decreto e para tanto sugere esta
municipalidade horário de funcionamento máximo até as 19:00 horas.
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Art. 2º - A Polícia Militar da Bahia - PMBA apoiará as medidas
necessárias adotadas pelo Município, tendo em vista o disposto neste
Decreto e conforme dispositivo legal entabulado pelo acima referido
Decreto Estadual.

Art. 3º - Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da
Segurança Pública observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código
Penal, nos casos de descumprimento do quanto disposto neste Decreto que
tem por objetivo regulamentar DECRETO ESTADUAL Nº 19.829 DE 10
DE JULHO DE 2020.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito, Nova Soure – BA, 13 de Julho de 2020

Luis Cássio de Souza Andrade
Prefeito
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