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DECRETO Nº 473/2020, DE 29 DE AGOSTO DE 2020. 

 

“Substitui o Decreto Municipal nº 456/2020 e 

reitera a vigência dos Decretos Municipais nºs 

432/2020, 440/2020 e 444/2020, que instituem a 

restrição de circulação noturna e 

funcionamento do comércio, serviços e 

indústrias, como medida de enfrentamento ao 

novo coronavírus, causador da COVID - 19, e 

dá outras providências.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO, ESTADO DE BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença se de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 03 de fevereiro de 2020, 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO que o Governador do Estado da Bahia apresentou as 

medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) no Estado, inclusive com a edição do 

Decreto Estadual nº 19.859/2020, de 24 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO que atualmente o Município de Barro Alto se encontra 

com 11 (onze) casos de contaminação pelo COVID-19, inclusive o último confirmando no 

dia de ontem (28/08/2020). 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica autorizado o funcionamento dos serviços essenciais e/ou 

ligados direta ou indiretamente ao setor produtivo e industrial, no Município de Barro Alto, 

das 5:00 às 19:00 hrs., do dia 29 de agosto até o dia 07 de setembro de 2020, 

seguindo as recomendações de prevenção já previstas nos Decretos anteriores. 

 

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e 

serviços não essenciais, no Município de Barro Alto, das 7:00 às 18:00 hrs., do dia 29 

de agosto até o dia 07 de setembro de 2020, seguindo as recomendações de 

prevenção já previstas nos Decretos anteriores 

Art. 3º - Institui regime excepcional e temporário de restrição de 

locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em 

vias, equipamentos, locais e praça públicas, das 20:00 às 05:00 hrs., no período de 

29 de agosto até́ o dia 07 de setembro de 2020.  

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

substituindo o Decreto Municipal nº 456/2020, e ratificando a vigência dos Decretos 

anteriores, naquilo que não o contrariem, especialmente os Decretos Municipais nºs 

432/2020, 440/2020 e 444/2020, revogando-se às disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito – Barro Alto(Ba), 29 de Agosto de 2020. 

 

 

 

ORLANDO AMORIM SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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