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DECRETO Nº 187, de 22 DE MAIO DE 2020

“Determina
municipal

a
nº

prorrogação
155/2020

e

do
dá

decreto
outras

providências. ”

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 a decretação de Calamidade Pública no Brasil, pelo Congresso
Nacional;
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
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estado;
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,
DECRETA:
Art. 1º: Fica prorrogado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a suspensão do
funcionamento dos comércios prelecionado no Decreto Municipal nº 155/2020, publicado
em 27 de março do corrente ano.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Gabinete do prefeito, 22 de maio de 2020.

RAIVAL PINHEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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