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Salinas da Margarida

Decretos

DECRETO Nº 287, DE 30 DE ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
município de Salinas da Margarida”

O PREFEITO MUNICIPAL DESALINAS DA MARGARIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria nº 188/GM/MS, de 4
de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de Janeiro de 2020,
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a publicação, em 04 de fevereiro de 2020, da Portaria nº 188/GM/MS, que
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando as disposições do Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento do
Novo Coronavírus - 2019-n CoV1 ;

Considerando o alerta emitido pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB)
quanto a necessidade de preparação dos serviços para possível recepção de número alto de
pacientes com insuficiência respiratória aguda grave decorrente do novo coronavírus
(COVID19), bem como quanto a eminente tensão e sobrecarga das unidades de saúde para
atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da disponibilidade de leitos de Medicina
Crítica, equipamentos, materiais de proteção individual (EPIs), fármacos específicos e outros
insumos;

Considerando que o Governo Federale o Governodo Estado da Bahia declararam situação de
emergência em virtude do coronavírus (Covid-19);

Considerando que o Município de Salinas da Margarida, através do Decreto Municipal n.º 277,
de 26 de março de 2020, declarou situação de emergência nas áreas do Município afetadas
por doença infecciosa viral (1.5.1.1.0);
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Art. 1º Fica prorroga até o dia 30/05/2020, a vigência das medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19,determinadas pelos Art. 4º, 5º e 6º do Decreto nº
272, de 20 de março de 2020.

Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãoficando revogadas as disposições
em sentido contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinas da Margarida, 30de abril de 2020.

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal
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