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Ibotirama

Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

DECRETO Nº110/2020 DE 20 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre as medidas de
prevenção e enfrentamento ao
contágio
pelo
Novo
Coronavírus (COVID-19) e dá
outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, na forma prevista na Lei Orgânica Municipal
de Ibotirama e;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188, de
03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e
transmissão local e preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral;
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecida a seguinte medida de enfrentamento a COVID-19:
I. Proibição, de 21 de junho até 24 de junho de 2020, a venda/comércio de
bêbedas alcóolicas, em todos os estabelecimentos comerciais, incluindo
supermercados, mercearias, mercadinhos, restaurantes, lanchonetes, loja
de conveniências, estabelecimentos em postos de combustíveis e demais
estabelecimentos comerciais no âmbito do município, inclusive a venda por
delivery.
Art. 2º O descumprimento de quaisquer medidas previstas no presente decreto,
ensejarão a tomada de medidas enérgicas por parte do Poder Executivo
Municipal.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibotirama-BA, 20 de junho de 2020
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