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DECRETO Nº 032/2020, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020. 

Dispõe sobre a prorrogação do Decreto Municipal                        
nº 027/2020, de 08 de Setembro de 2020, que “Dispõe novas 
medidas temporárias e emergenciais adotadas na prevenção, 
combate e controle da pandemia do COVID-19 
(Coronavírus), no âmbito do Município de Riachão das 
Neves, Estado da Bahia, e dá outras providências”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 67, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de 
Riachão das Neves, Estado da Bahia, 
 
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 e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 
Constituição Federal; 
 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 
como pandemia do Novo Coronavírus; 
 
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; 
 
Considerando a edição do Decreto Estadual 19.964 de 01 de setembro de 2020, que altera o 
Decreto Estadual n° 19.586, de 27 de março de 2020, ratificando a declaração de Situação de 
Emergência a nível estadual, e determinando a prorrogação da suspensão em todo o território do 
Estado da Bahia, das atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares até o dia 13 
de setembro de 2020; 
 
Considerando que o Decreto Estadual 19.964 de 01 de setembro de 2020, mantém a suspensão da 
circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, 
rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans, 
nos Municípios constantes do Anexo I do referido Decreto; 
 
Considerando a confirmação do 294º caso positivo do novo coronavirús no município de Riachão 
das Neves, e, o atual cenário epidemiológico da Região Oeste da Bahia; 
 
Considerando que as medidas de enfrentamento a pandemia do COVID-19, implementadas pelo 
município de Riachão das Neves, têm-se mostrado eficazes no controle e combate do novel 
coronavírus; 
 
Considerando que os pacientes de Covid-19, em estado grave, recebem atendimento em Unidades 
de Terapia Intensiva do Hospital do Oeste, localizado no município de Barreiras/BA; 
    
Considerando a possibilidade de esgotamento dos leitos de UTI no Hospital do Oeste; 
 
Considerando que as medidas conjuntas, adotadas pelos municípios signatários do CONSOB, 
resultaram na significativa redução dos leitos de UTI que servem aos pacientes da Covid-19; 
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Considerando o Ofício SUVISA nº 101/2020, de 25 de agosto de 2020, no qual não e 
recomendada qualquer medida de abrandamento do isolamento social, dada sua imprescindibilidade; 
 
Considerando que, última reunião realizada pelo CONSOB com a participação de Prefeitos e/ou 
representantes dos municípios e demais Órgãos de Saúde, bem como de representantes do Ministério 
Público do Estado da Bahia, onde foi avaliado o quadro epidemiológico da região Oeste da Bahia; 
 
Considerando que os municípios contam com o apoio da Polícia Militar, que auxiliará na 
fiscalização ao cumprimento das medidas adotadas; 
 
Considerando que não existe vacina para a Covid-19 e o distanciamento social é a única medida 
eficaz na prevenção à doença, 
 
Considerando a necessidade de prorrogação das medidas de prevenção, controle e combate do 
COVID-19, estabelecidas pelo DECRETO Nº 027/2020, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020;  
 
Considerando por último, a reavaliação do quadro epidemiológico no âmbito deste município pelas 
autoridades sanitárias, bem como as deliberações e recomendações emanadas do Comitê de 
Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, no dia 08 de outubro de 2020, 
 

DECRETA: 
 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 1º - Este Decreto, estabelece a prorrogação do DECRETO Nº 027/2020, DE 08 DE 
SETEMBRO DE 2020, que instituiu medidas excepcionais e temporárias de prevenção, combate e 
controle ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de Riachão das 
Neves, Estado da Bahia - BA.  
 
Art. 2º - Ficam prorrogadas por 15 (quinze) dias, todas as medidas excepcionais e temporárias de 
prevenção, combate e controle ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do 
município de Riachão das Neves, Estado da Bahia - BA, conforme os termos estabelecidos no 
DECRETO Nº 027/2020, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020. 
 
Art. 3º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento pelas 
autoridades sanitárias, bem como pelas deliberações e recomendações emanadas do Comitê de 
Operações de Emergência em Saúde Pública – COE, inclusive os prazos fixados em qualquer de seus 
artigos, de conformidade com o estágio de evolução do COVID-19. 
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
09 de outubro de 2020, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. REGISTRE-SE 
Riachão das Neves, 09 de outubro de 2020. 

 
MIGUEL CRISÓSTOMO BORGES NETO 

Prefeito Municipal 
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