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Prefeitura Municipal de
Coribe publica:
• Decreto Nº 044/2021, de 13 de abril de 2021 - Dispõe sobre as medidas
temporárias e prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do município de Coribe e dá outras providências.
• Decreto Nº 045/2021, de 13 de abril de 2021 - Dispõe sobre as medidas
temporárias e prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do município de Coribe, Distrito de Colônia do Formoso e dá
outras providências.
• Portaria Nº 138/2021 - Nomear a Sra. Noemia Medeiros, brasileira, para
exercer o Cargo de Coordenadora de Serviços Externos da Pré – Escola
Sonho de Criança, no Distrito de Colônia do Formoso, neste Município de
Coribe - BA.
• Portaria Nº 139/2021 - Nomear a Senhora Maria José Macedo de
Azevedo, brasileira, professora, para exercer o Cargo de Coordenadora
Pedagógica do 1ª a 5° ano da Escola de 1° Grau João Ribeiro de Lima, no
povoado de Vila Nova, neste Município de Coribe - BA.
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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

DECRETO Nº 044/2021, DE 13 DE ABRIL DE 2021.
Dispõe sobre as
medidas temporárias e
prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do município de Coribe e
dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORIBE, ESTADO DE BAHIA, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a
Constituição Federal da República, e;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem
como a ascendência dos casos ativos e a transmissibilidade das cepas identificadas
no Estado da Bahia;
COSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, a fim de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO que no presente momento há o aumento de casos
ativos, no âmbito do Município de Coribe, no Estado da Bahia, o que nos impulsiona
a necessidade de intensificar o controle do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de execução
preventivas para evitar a potencialização de contaminação;

de

medidas

CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas impostas
pelos órgãos públicos com o escopo de evitar a disseminação do coronavírus
(COVID-19) pode inserir o agente na prática dos crimes previstos nos Arts. 268 e
330 do Código Penal, de forma permanente, enquanto durar a negativa, nos termos
da Portaria Interministerial nº 05/2020, do Governo Federal; e por fim,
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 20.388 de 11 de abril de
2021;
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81
DECRETA:
Art. 1º. - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados
a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e
praças públicas, das 20h às 05h, de 11 de abril até 19 de abril de 2021,
§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as
hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra
de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos
servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que
atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar
as suas atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período
estipulado no caput deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus
funcionários e colaboradores às suas residências.
§ 4º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como
restaurantes, bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às
18h, permitidos os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação até às
24h.
§ 5º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:
I - o funcionamento dos terminais rodoviários, metroviários,
aquaviários e aeroviários, bem como o deslocamento de funcionários e
colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins;
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
III - os serviços de entrega em domicílio (delivery) de farmácia e
medicamentos;
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros.
Art. 2º - Os bares, restaurantes e congêneres devem permanecer
fechados de 18h de 16 de abril até às 5h de 19 de abril de 2021, estando vedada a
venda de bebidas alcoólicas por sistema de entrega em domicílio (delivery).
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81
Art. 3º - Excepcionalmente, ficam autorizados, durante o período de
restrição previsto neste Decreto, os serviços necessários ao funcionamento de toda
e qualquer atividade industrial, do setor eletroenergético, das centrais de
telecomunicações (call centers) que operem em regime de 24h e dos Centros de
Distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores.
Art. 4º - A Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar
da Bahia e da Polícia Civil, apoiará as medidas necessárias adotadas no âmbito do
município de Coribe.
Art. 5º - O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Estadual e Municipal, nos termos dos atos
normativos editados pelos respectivos entes.
Art. 6º - Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança
Pública observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de
descumprimento do quanto disposto neste Decreto.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe, Bahia, em 13 de abril de
2021.

MURILLO FERREIRA VIANA
Prefeito Municipal
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

DECRETO Nº 045/2021, DE 13 DE ABRIL DE 2021.
Dispõe sobre as
medidas
temporárias
e
prevenção e controle para enfrentamento do COVID19 no âmbito do município de Coribe, Distrito de
Colônia do Formoso e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORIBE, ESTADO DE BAHIA, no
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a
Constituição Federal da República, e;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição
Federal;
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem
como a ascendência dos casos ativos e a transmissibilidade das cepas identificadas
no Estado da Bahia;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de
mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO que no presente momento há o aumento de
casos ativos, no âmbito do Município de Coribe, no Estado da Bahia, o que nos
impulsiona a necessidade de intensificar o controle do Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO boletim epidemiólogico emitido em 12 de abril de
2021 que apresenta crescimentos de casos ativos no Distrito de Colônia do
Formoso, e a existência de casos graves da doença em pacientes residentes no
Distrito;
CONSIDERANDO a necessidade de execução
preventivas para evitar a potencialização de contaminação;

de

medidas

CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas impostas
pelos órgãos públicos com o escopo de evitar a disseminação do coronavírus
(COVID-19) pode inserir o agente na prática dos crimes previstos nos Arts. 268 e
330 do Código Penal, de forma permanente, enquanto durar a negativa, nos termos
da Portaria Interministerial nº 05/2020, do Governo Federal; e por fim,
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 20.388 de 11 de abril de
2021;
DECRETA:
Art. 1º. - Fica determinada a restrição de locomoção na localidade
de Colônia do Formoso, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito
em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 05h, de 14 de abril até 05h de
22 de abril de 2021,
§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo
as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para
compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos
servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que
atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais em geral e de serviços
deverão encerrar as suas atividades no período descrito neste artigo (das 05h, de 14
de abril até 05h de 22 de abril de 2021), mantendo apenas o serviço entrega em
domicílio (delivery) para mercados e farmácias. Não será permitido o delivery de
bebidas alcoólicas.
§ 4º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:
I - o funcionamento dos terminais rodoviários, metroviários,
aquaviários e aeroviários, bem como o deslocamento de funcionários e
colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins;
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
III - os serviços de entrega em domicílio (delivery) alimentos, de
mercados, de farmácia e medicamentos;
IV

- as atividades

profissionais de

transporte

privado

de

passageiros.
Art. 2º - A Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia
Militar da Bahia e da Polícia Civil, apoiará as medidas necessárias adotadas no
âmbito do município de Coribe.
Art. 3º - Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança
Pública observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de
descumprimento do quanto disposto neste Decreto.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe, Bahia, 13 de abril de
2021.

MURILLO FERREIRA VIANA
Prefeito Municipal
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Portarias
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

PORTARIA Nº 138/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Sra. NOEMIA MEDEIROS, brasileira, portadora do RG Nº
1937489 SSP/BA, e CPF Nº 792.313.495-20, para exercer o Cargo de Coordenadora
de Serviços Externos da Pré – Escola Sonho de Criança, no distrito de Colônia do
Formoso, neste Município de Coribe - BA.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando –
se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Bahia, em 13 de abril de
2021.

MURILLO FERREIRA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
CNPJ: 13.912.084/0001-81

PORTARIA Nº 139/2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a legislação em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Senhora MARIA JOSÉ MACEDO DE AZEVEDO,
brasileira, professora, inscrita no CI-RG Nº 3793464 SSP/DF, e CPF/MF Nº
148.294.558-09, para exercer o Cargo de Coordenadora Pedagógica do 1ª a 5° ano
da Escola de 1° Grau João Ribeiro de Lima, no povoado de Vila Nova, neste
Município de Coribe - BA.
Art. 2º - Essa portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando – se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Bahia, em 13 de
abril de 2021.

MURILLO FERREIRA VIANA
PREFEITO MUNICIPAL
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