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PREFEITURA MUNICIPALDE CORRENTINA
CNPJ N°14.221.741/0001-07
DECRETO Nº 329/2020
DE 25 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre medidas complementares de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da propagação do novo
coronavírus, causador da COVID-19.

NILSON JOSÉ RODRIGUES, PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTINA, ESTADO DA BAHIA , no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto
na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de
2020;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 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 (2019-nCoV),
CONSIDERANDO o artigo 3º do Decreto nº 19.722 de 22 de Maio de 2020, da lavra do
Governado do Estado da Bahia, o qual estabelece medidas complementares de prevenção ao
contágio e de enfrentamento da propagação do novo coronavírus, causador da COVID-19.
CONSIDERANDO a urgente necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos
elevados riscos de saúde pública;

DECRETA
Art. 1º. O feriado de 01/06 (primeiro de junho), data em que se realizaria os festejos de Nossa
Senhora do Rosário e do Divino Espírito Santo, será celebrado, excepcionalmente no exercício
de 2020, em 27 de maio desse ano.
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Art. 2º. No dia 27 de maio, fica autorizado somente o funcionamento dos serviços essenciais,
em especial as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia.
§1º - para fins do disposto no caput deste artigo, além das atividades essenciais já previstas
em Lei, consideram-se, ainda, atividades essenciais as decorrentes da Caixa Econômica
Federal e Lotéricas, em razão do pagamento do auxilio emergencial.
§2º - fica facultada a adesão da antecipação do feriado aos demais bancos.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Correntina – BA, 25 de Maio de 2020

NILSON JOSÉ RODRIGUES
Prefeito
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