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DECRETO MUNICIPAL N.º 033/2020
De 20 de abril de 2020
“Dispõe sobre novo prazo para suspensão das aulas
devido ao enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
município de Elísio Medrado.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, com base na Lei Orgânica Municipal, o artigo 196 da Constituição
Federal, bem como tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de Fevereiro de 2020 e na
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de Março de 2020, e ainda:

CONSIDERANDO a necessária adoção de medidas de prevenção necessárias à
contenção do coronavírus no âmbito do Município de Elísio Medrado, diante da
pandemia em curso classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS);

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e preservar a saúde da população elisiomedradense;

CONSIDERANDO as diretrizes oficiais e as restrições impostas pelo Governo Federal
e pelo Governo do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do Coronavírus como
pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificadas;
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CONSIDERANDO que, apesar do Município de Elísio Medrado não ter registrado
nenhum caso de pessoa com Coronavírus a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO o ritmo acelerado de contágio no Brasil, bem como as
transmissões comunitárias já constatadas na Capital baiana e em algumas
cidades do Interior.

DECRETA:
Art. 1º Continuam suspensas, no âmbito do Município de Elísio Medrado, as
atividades educacionais da Rede Municipal de Ensino, bem como da Rede Privada, que
dependa de autorização de funcionamento pelo Município, em todos os cursos, escolas,
universidades e faculdades, com o aumento do prazo para mais 30 (trinta) dias,
podendo este prazo ser modificado para mais ou menos, a depender da transmissão da
Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19) em âmbito local e regional.

§ 1º As aulas permanecem suspensas, desde o contar do dia 23/03/2020, onde teve o
prazo de 20 (vinte) dias corridos, estendendo-o para mais 30 (trinta) dias as atividades de
Classe de todas as unidades escolares integrantes da Rede Municipal de Educação, bem
como de todos os estabelecimentos da Rede Privada de Ensino.

Parágrafo Único. O calendário da Rede Municipal de Ensino deverá ser readequado para
que o ano letivo não seja prejudicado.
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§ 2º A suspensão determinada no caput inclui o serviço de transporte de escolares, o
qual ficará suspenso pelo período de vigência deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
dia 13 de Abril do ano corrente, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Elísio Medrado/BA
20 de Abril de 2020.

Robson Epaminondas Santana de Souza
Prefeito Municipal
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