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DECRETO Nº 35 DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

 

“Dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção e controle para enfrentamento 

do COVID-19, e estabelece outras 

providências”. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei Orgânica do 

Município e; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 

de janeiro de 2020, decorrente 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 Nacional (ESPIN), em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 

fim de evitar a disseminação da doença no Município; 

 

CONSIDERANDO o quanto decidido em reunião conjunta do Consórcio 

Público Interfederativo de Saúde da Região do Alto Sertão, do Consórcio 

Público de Desenvolvimento do Alto Sertão Sustentável e da AMAVALE – 

Associação dos Municípios da Serra Geral, realizada no dia 30 de março do 

corrente ano, na Cidade de Guanambi-BA, os prefeitos e secretários municipais 

de saúde da Região decidiram manter as ações emergenciais conjuntas até o 

dia 6 de abril do ano em curso, para o enfrentamento do Coronavírus (COVID-

19);  

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. A Feira Livre do Município de Palmas de Monte funcionará nos dias de 

sexta-feira e sábado, para a venda de produtos alimentícios como carnes, 

peixe, aves, cereais, frutas, verduras e oleaginosos. 
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§ 1º. As barracas da Feira Livre serão instaladas com distância de 3m uma da 

outra. 

 

§ 2º. Na Feira Livre do Município de Palmas de Monte Alto, não será permitido 

a instalação de barracas de comerciantes que não estão cadastrados no 

Departamento de Tributos do Município.   

 

§ 3º. Os comerciantes da Feira Livre deverão fornecer álcool em gel para os 

consumidores. 

 

Art. 2º. As medidas constantes do art. 1º do presente Decreto, terão vigor até o 

dia 6 de abril de 2020. 

    

Art. 3º. Ficam suspensas as atividades escolares, bem como os cursos de 

capacitação na rede pública e privada, nos ensinos fundamental, médio e 

universitário, pelo prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia 2 de abril 

do corrente ano, ou ulterior deliberação. 

   

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

as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMAS DE MONTE ALTO, 

ESTADO DA BAHIA, em 31 de março de 2020. 

 

 

Manoel Rubens Vicente da Cruz 

Prefeito do Município de Palmas de Monte Alto 
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