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Decretos

DECRETO Nº 180, de 11 DE MAIO DE 2020

“Determina

a

obrigatoriedade

do

uso

de

máscaras, no âmbito do Município de Apuarema,
em razão da pandemia de COVID-19, causada
pelo novo coronavírus.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE APUAREMA - BA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, o inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº
12.608, de 10 de abril de 2012, com fundamento no inciso II do § 1º do art. 6º da Lei
Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sócias e econômicas que visem redução do 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 da República;
CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março
de 2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov2);
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (Sars-Cov2), nos termos da Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, editada com base no
Decreto Federal n.º 7.616/2011;
CONSIDERANDO o forte crescimento de casos nas regiões vizinhas ao Municiípio de
Apuarema, e entendendo que a prevenção é a forma mais eficaz de combate a COVID19;
CONSIDERANDO a Expedição do Decreto 19.549 de 18 de março de 2020, pelo
Governo do Estado da Bahia, Declarando Situação de Emergência em todo o território
baiano, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, com medidas que afetam
diretamente a rotina de cidadãos e cidadãs do município de Apuarema, entre outros do
estado;
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CONSIDERANDO por fim todos os elementos enumerados nos Decretos nº 150/2020,
que estabeleceram medidas iniciais de enfrentamento, por parte do ente municipal à
COVID-19 e consequente enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO a sanção da Lei Estadual nº 14.261/2020 que Dispõe sobre o uso
obrigatório de máscaras pelas pessoas em circulação externa, bem como no trânsito,
nos municípios em que estão em vigor os Decretos Legislativos de Reconhecimento de
Estado de Calamidade Pública aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado da
Bahia,
DECRETA:
Art. 1º Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de proteção
facial, a partir da publicação deste Decreto, em todos os espaços públicos, vias públicas,
equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e
de serviços no âmbito do Município de Apuarema, sem prejuízo das recomendações de
isolamento social e daquelas expedidas pelas autoridades sanitárias.
§ 1º Recomenda-se à população em geral o uso de máscaras caseiras, segundo as
orientações do Ministério da Saúde, disponível em www.saude.gov.br.
§ 2º Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas
que não estiverem utilizando máscara de proteção facial.
§ 3º Os fabricantes e os distribuidores de máscaras para uso profissional devem
garantir, prioritariamente, o suficiente abastecimento da rede de assistência e atenção à
saúde e, subsidiariamente, dos profissionais dos demais serviços essenciais.
§ 4º A obrigatoriedade do uso de máscara, de que trata este artigo, perdurará
enquanto vigorar o estado de calamidade pública constante no Decreto nº 169, de 03 de
abril de 2020.
Art. 2º A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às penas
previstas no art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.
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Parágrafo único. Sem prejuízo das demais sanções, a inobservância deste
Decreto pode acarretar a incidência do crime de infração de medida sanitária preventiva
de que trata o art. 268 do Código Penal.
Art. 3º Altera a redação do art. 2º do Decreto Municipal nº 150/2020, que a partir da
publicação deste Decreto fica suspenso por prazo indeterminado realização de eventos
coletivos para o público igual ou superior a 10 (dez) pessoas, realizados pelos órgãos ou
entidade da Administração Pública direta, indireta, com ou sem fins lucrativos, bem como
eventos de natureza privada que impliquem em aglomerações.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor no prazo de 08 (oito) dias após sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito, 11 de maio de 2020.

RAIVAL PINHEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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