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Prefeitura Municipal de
Nova Canaã publica:

• Decreto Nº 017 de 19 de março de 2020 - Institui o expediente interno
dos órgãos da administração do Município de Nova Canaã/Ba e dá outras
providências.
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DECRETO Nº 017 DE 19 DE MARÇO DE 2020.
“Institui o expediente interno dos órgãos da
administração do Município de Nova
Canaã/Ba e dá outras providências”.

Considerando que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus (Covid-19) como
pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial de
forma simultânea, não se limitando aos locais que já tenham sido identificados como de
transmissão interna;
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que
“Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19)”;
Considerando a necessidade de conter a propagação da doença, a transmissão local, a
preservação da saúde dos servidores e demais agentes públicos, bem como dos usuários do
serviço público em geral;
Considerando a necessidade de atendimento aos princípios de moralidade e legalidade que
norteiam os atos da Administração Pública;

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ, Estado Federado da Bahia,
no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1º - Em caráter emergencial, determina-se o funcionamento da Prefeitura
Municipal de Nova Canaã em regime de Expediente Interno, sem atendimento ao
público, pelo prazo compreendido entre os dias 20 de Março de 2020 a 03 de Abril de
2020.
Art. 2º - Ficam suspensas todas as atividades/ações administrativas durante
a vigência deste Decreto.
Art. 3º - Exclui-se do alcance normativo deste ato, o desenvolvimento e
manutenção dos serviços essenciais sob responsabilidade das Secretarias de Educação,
Saúde e Administração, assim declarados por disposição expressa dos titulares das
respectivas pastas.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Canaã- Bahia, 19 de Março de 2020.

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA
Prefeito Municipal
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