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DECRE
ETO Nº 174, de 08 DE
D MAIO DE
D 2020

“De
etermina
mun
nicipal

a
nº

prorrog
gação
155/20
020

e

do
o
dá
d

decreto
o
outrass

providências. ”

O PREFEITO
P
O MUNICIP
PAL DE APUAREMA
A
A - BA, no
o uso das atribuições que lhe
são confe
eridas pela
a Lei Orgâ
ânica do Município,
M
o inciso VII do art. 8ºº da Lei Federal
F
nº
12.608, de 10 de abril
a
de 2012, com fu
undamento
o no inciso
o II do § 1
1º do art. 6º da Lei
Federal nº 8.080, de
e 19 de settembro de 1990 e,
CONSIDE
ERANDO que a sa
aúde é direito de todos
t
e dever
d
do E
Estado, garantindo
mediante políticas sócias e econômica
e
as que vis
sem reduçã
ão do riscco de doença e de
gravos e ao acesso
o universa
al e iguallitário às ações e serviços para sua
outros ag
promoção
o, proteção
o e recuperração, na forma
f
do art.
a 196, da
a Constituiçção da República;
CONSIDE
ERANDO a declaraçção pela Organizaçã
O
ão Mundiall da Saúde
e, em 11 de
d março
de 2020, de pandem
mia de COVID-19, do
oença caus
sada pelo novo Coro
onavírus (S
Sars-Cov2);
ERANDO a declara
ação de Emergênci
E
a em Saú
úde Pública de Importância
CONSIDE
Nacional (ESPIN)
(
em decorrência da Inffecção Hum
mana pelo
o novo coro
onavírus (S
Sars-Cov2), nos te
ermos da Portaria
P
nºº 188/2020
0, do Minis
stério da Saúde,
S
ed
ditada com
m base no
Decreto Federal
F
n.º 7.616/2011;
CONSIDE
ERANDO a decreta
ação de Calamidad
C
e Pública no Brasil, pelo Congresso
C
Nacional;
CONSIDE
ERANDO a Expediçção do De
ecreto 19.549 de 18
1 de março de 20
020, pelo
Governo do Estado
o da Bahia
a, Declaran
ndo Situaç
ção de Em
mergência e
em todo o território
e prevençã
ão e enfrentamento à COVID-19, com m
medidas qu
ue afetam
baiano, para fins de
nte a rotina
a de cidad
dãos e cida
adãs do município
m
de Apuarem
ma, entre outros
o
do
diretamen
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estado;
CONSIDE
ERANDO por
p fim tod
dos os ele
ementos enumerados nos Deccretos nº 150/2020,
1
que estab
beleceram medidas iniciais de
e enfrenta
amento, po
or parte do
o ente mu
unicipal à
COVID-19
9 e conseq
quente enfrrentamento
o da pande
emia deco
orrente do ccoronavíru
us,
DECRETA
A:
Artt. 1º:Fica prorroga
ado, pelo prazo de
e 15 (qu
uinze) dia
as, a sus
spensãodo
o
funcionam
mento dos comércioss prelecion
nado no De
ecreto Municipal nº 155/2020, publicado
o
em 27 de março do corrente ano.
a

Artt. 2ºEste Decreto
D
enttrará em viigor na datta de sua publicação
p
o, revogand
do as
disposiçõe
es em con
ntrário.

Gabinete do
o prefeito, 0
06 de maio
o de 2020.

RA
AIVAL PIN
NHEIRO DE OLIVEIR
RA
PREFE
EITO MUNICIPAL
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