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PORTARIA N° 012, DE 25 DE MAIO, 2020 

Estabelece a antecipação dos feriados conforme 

Decreto Estadual no 19722 ano de 2020. 

O CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DA 

BAHIA, criado pela Lei 13.369, de 26 de março de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

CONSIDERANDO a Lei de criação dos Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais - 

Lei 13.639, de 26 de marco de 2018— que estabelece que o Conselho é urna pessoa jurídica de direito 

público sob a forma de Autarquia Federal, com sede e foro na Capital do respectivo Estado; 

CONSIDERANDO a MP N° 927 art. 13, de 22 de março de 2020, da Presidência da 
República, onde dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19); 

CONSIDERANDO o decreto n° 19722 de 22 de maio de 2020, do Governo do Estado da 

Bahia, onde estabelece medidas complementares de prevenção ao contágio e de enfrentamento da 
propagação do novo coronavírus, causador da COVID-19; 

RESOLVE: 

Art. 1° Antecipar os feriados Estaduais e municipais abaixo: 

1. O feriado de Dois de Julho, data magna da Bahia e da consolidação da independência do Brasil, 
será celebrado, excepcionalmente no exercício de 2020, em 25 de maio desse ano; 

H. O feriado regional de 24 de junho de 2020, dia de São João, será celebrado, excepcionalmente 

no exercício de 2020, em 26 de maio desse ano; 

IR O dia 27 de maio de 2020 recepcionará as celebrações decorrentes do feriado municipal Nossa 
Senhora da Conceição da Praia, conforme atos normativos próprios; 
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IV. Nos dias 28 e 29 de maio, fica autorizado somente o funcionamento dos serviços essenciais, em 

especial as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, o transporte e o serviço de 

entrega de medicamentos e demais Sumos nçcessários para manutenção das atividades de 

saúde, as obras em hospitais e a construção de unidades de saúde, nos Municípios de Camaçari, 

Candeias, Feira de Santan, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas e Salvador. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Salvador, 25 de maio de 2020. Augusta Vieira da Silva 
- 	&s ledroSca 
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