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DECRETO Nº 131/2020 

Dispõe sobre a requisição de servidores para 

atuarem na execução das medidastemporárias de 

prevenção e controle para enfrentamento do Novo 

Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDOa Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 

30 de janeiro de 2020; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus 

(COVID-2019); 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação do vírus;  

CONSIDERANDOo disposto no Artigo 5º do Decreto 090/2020 e Artigo 3º do Decreto de nº 090/2020; 

 

DECRETA: 
Art. 1º -Oservidor, abaixo relacionado, permaneceráà disposição da Secretaria Municipal de Saúde no apoio 

da execução das ações e medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do Novo 

Coronavírus (COVID-19) propostas ou capitaneadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

SERVIDOR LOTAÇÃO ORIGINÁRIA 

Cléslei Eduardo Souza Cardoso Sec. Municipal de Administração 

 

Parágrafo primeiro: A requisição implica a transferência do exercício do agente público, sem alteração da 

lotação no órgão de origem. 

Parágrafo segundo: Os servidores que forem requisitadosretornarão às suas Secretarias originárias de acordo 

com o a necessidade e conveniência da Administração Pública, através de competente ato normativo a ser 

publicado. 

 

Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03/04/2020. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Nazaré-BA, em 16 de abril de 2020. 

 

Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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