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DECRETO Nº 063de11 de maiode 2020

“Altera o Decreto 062/2020 revogando o art.
2º, inciso IVeparágrafo únicoe dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO adecisão do Governador do Estado da Bahia, nos termos do Decreto
19.529 de 16 de março de 2020, de adotar medidas emergenciais para enfretamento da
disseminação do Novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Nota Técnica 01/2020 NECIH/COVIM/DIVISA acerca de
medidas de prevenção e controle para o Novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDOa confirmação de caso de coronavírus em cidades circunvizinhas e a
realidade existente de transmissão comunitária em nossa microrregião (Itabuna e Ilhéus
por exemplo);
CONSIDERANDO que desde a entrada em vigor do decreto 042 em 02 de Abril de
2020, temos obtido êxito nas ações de prevenção ao Coronavírus diminuindo de 120
pessoas para 59 os casos de monitoramento;
CONSIDERANDO que o Decreto 041 de 01 de Abril de 2020 converteu a situação de
emergência em Estado de Calamidade Pública no Município;
CONSIDERANDO a recente decisão do STF no sentido de garantir autonomia a
prefeitos e governadores determinarem medidas para o enfrentamento ao coronavírus;
CONSIDERANDO a comprovação de transmissão comunitária do novo Coronavírus
em municípios circunvizinhos nos últimos dias
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Art. 1º - A revogação do Inciso IV e parágrafo único do Art. 2º do Decreto 062/2020 que
tinha o seguinte texto:
IV – Pessoas que mantenham vínculo familiar com residentes fixos do município e
precisem vir com motivo justificado ao município.
Parágrafo único: As pessoas a quem se referem este inciso deverão, ao ingressar no
município, cumprir o isolamento social de 14 dias, ficando, estes dias em suas casas,
passando assim, a serem monitorados pelas equipes de vigilância epidemiológica do
município.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Ficam revogados as disposições em contrário.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Santa Luzia, aos onzedias do
mês de maio de dois mil e vinte.

ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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