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DECRETO “NE” Nº 1.362 DE 13 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a prorrogação de
prazo quanto ao Funcionamento do
Comércio no âmbito do Município
Araci e dá outras providências .
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACI, do Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Federal nº
13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e ainda;
CONSIDERANDO, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do
Coronavírus (COVID-19) como pandemia, sinalizando o risco potencial da doença infecciosa
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificados como de transmissão interna, requerendo, portanto, a adoção de medidas
preventivas, com vistas a minimizar os problemas decorrentes da situação;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas objetivando a contenção da
propagação do coronavírus (COVID-19) em resposta à emergência de saúde pública prevista no
art. 3º da Lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO, que o Governo Federal já qualificou a situação nacional em relação à
Emergência de Saúde provocada pela Pandemia do coronavirus, como ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA nos termos do Decreto Legislativo n. ° 6, de 20 de março de 2020,
da lavra do Egrégio Congresso Nacional e reconhece, por meio da Portaria n. ° 454, de 20 de
março de 2020 estado de transmissão comunitária do coronavírus (Covid19);
CONSIDERANDO, que o Governo do Estado da Bahia já qualificou a situação estadual em
relação à Emergência de Saúde provocada pela Pandemia do coronavirus, como ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA, nos termos do Decreto Legislativo n. ° 2.041, de 23 de março de
2020, da lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO, que a Administração Pública Municipal publicou Decreto “NE” nº 1361 de
08 de abril de 2020 que DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO
MUNICÍPIO DE ARACI, Estado da Bahia, para o enfrentamento da Emergência Pública
decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), na forma que indica e dá outras
providências.
CONSIDERANDO, a necessidade de adoção de medidas complementares àquelas já
estabelecidas pelos Decretos Municipais, sendo eles: Decretos nº 1329 de 18 de março de 2020,
1339 de 20 de março de 2020, 1340 de 22 de março de 2020, Decreto nº 1344 de 23 de março de
2020, Decreto nº 1356 de 02 de abril de 2020, Decreto nº 1359 de 02 de abril de 2020 e Decreto
nº 1360 de 06 de abril de 2020, como forma de aperfeiçoar o enfrentamento da pandemia de
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO, os riscos que a disseminação do novo coronavírus, moléstia que já tem
casos confirmados no Município de Araci e no Estado da Bahia e recentemente com ocorrências
em município da região Sisaleira;
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DECRETA:
Art. 1º - Prorroga para o dia 20 de abril de 2020 as restrições impostas no artigo 2º do Decreto
“NE” nº 1356 de 02 de abril de 2020 que Dispõe sobre o Funcionamento do Comércio e de
prorrogação de prazos no âmbito do Município Araci e dá outras providências.
Parágrafo único – Após o término do prazo expresso no caput deste artigo, o mesmo será
reavaliado pela Administração Pública Municipal através da Secretaria de Saúde juntamente com
a equipe técnica de Vigilância Sanitária as orientações emitidas pela Secretaria Estadual de Saúde
e outros Órgãos Reguladores.
Art. 2º - A Vigilância Sanitária estará realizando inspeção e fiscalização em todos os
estabelecimentos comerciais abertos e fechados para devida orientação e assinatura do Termo de
Responsabilidade e Compromisso anexado ao decreto “NE” nº 1356 de 02 de abril de 2020.
Art. 3º - A não observância das medidas deste Decreto podem implicar nas penas impostas pelo
artigo 268, do Código Penal Brasileiro, e Decreto-Lei n° 2848/40 que dispõe:
“Art. 268 do Código Penal Brasileiro - Infringir determinação do
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de
doença contagiosa:
Pena - DETENÇÃO, DE UM MÊS A UM ANO, E MULTA.”

Art. 4º - O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizado
como violação à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis,
inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento.
Art. 5º - As medidas previstas neste Decreto, bem como seus prazos, poderão ser reavaliados a
qualquer momento, condicionado à evolução do estado de emergência internacional decorrente
da contaminação pelo Coronavírus.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em
contrário.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito de Araci, Bahia, em 13 de Abril de 2020.

ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA NETO
Prefeito
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