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DECRETO N° 1260, DE 15 DE MAIO DE 2020. 
 

 

 

 

Considerando a manutenção da Situação de Emergência em todo o território do 
Município de Maraú-BA, em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa 
Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 
02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica prorrogada, a partir do dia 16 de maio de 2020 até o dia 31 de maio de 
2020, a suspensão das atividades de atendimento ao público na sede da Prefeitura do Município de 
Maraú-BA, excetuando-se as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Infraestrutura, 
Saúde e órgãos de fiscalização, bem como todos os demais prazos contidos no Decreto n° 1240, de 
16 de abril de 2020, até ulterior deliberação; 

Art. 2º - Fica alterado o parágrafo 1º, art. 7º, do Decreto nº 1240, de 16 de abril de 2020, 
que passa a ter a seguinte redação: 

“§ 1° - Fica autorizada a entrada desde que o turista e ou veranista em epígrafe, 
demonstre por exame laboratorial, que não é portador do COVID-19, através da apresentação 
de exame laboratorial específico, devidamente habilitado pelo LACEN - Laboratório Central de 
Saúde Pública do Estado, tendo em vista o grande número de pacientes assintomáticos;” 

Art. 3° - Os referidos prazos poderão ser objeto de nova prorrogação, a fim de combate 
a pandemia. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Maraú-BA, 15 de maio de 2020. 

 

 

MARIA DAS GRAÇAS DE DEUS VIANA 
Prefeita Municipal 
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