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DECRETO 058/2020

“Dispõe sobre o horário reduzido do
funcionamento de restaurantes no âmbito
do Município de Itororó, e dá outras
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município Itororó – LOMI, ainda, o, tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de
11 de março de 2020 e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Decretação de Emergência em Saúde Pública pelo
Governo do Estado da Bahia, através do Decreto nº 19.586 de 27 de março de 2020,
que prescreve medidas restritivas para o enfrentamento da disseminação do COVID19;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Municipal zelar pela garantia
do bem-estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes devendo, quando
necessário adotar medidas, ainda que restritivas, que objetivem a diminuição dos
riscos à saúde;
DECRETA:
Art. 1º - Além das medidas previstas no art. 032/2020, alterado pelo Decreto nº
039/2020, os restaurantes e similares deverão funcionar em horário reduzido:
I – de domingo a quinta-feira até as 20:00hrs (vinte horas);
II – de sexta-feira a sábado até as 22:00hrs (vinte e duas horas).
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Art. 2º - O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto
será caracterizado como violação à legislação municipal e sujeitará o infrator às
penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença de
funcionamento.
Art. 3º - O Poder Público Municipal, poderá usar da força policial para fazer
cumprir o quanto determinado neste Decreto, podendo os infratores responderem civil
e criminalmente.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ-BA, em 18 de
maio de 2020.

ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Prefeito
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DECRETO 058/2020

“Dispõe sobre o horário reduzido do
funcionamento de restaurantes no âmbito
do Município de Itororó, e dá outras
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITORORÓ, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município Itororó – LOMI, ainda, o, tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de
11 de março de 2020 e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Decretação de Emergência em Saúde Pública pelo
Governo do Estado da Bahia, através do Decreto nº 19.586 de 27 de março de 2020,
que prescreve medidas restritivas para o enfrentamento da disseminação do COVID19;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Público Municipal zelar pela garantia
do bem-estar e conservação da saúde pública dos seus munícipes devendo, quando
necessário adotar medidas, ainda que restritivas, que objetivem a diminuição dos
riscos à saúde;
DECRETA:
Art. 1º - Além das medidas previstas no art. 032/2020, alterado pelo Decreto nº
039/2020, os restaurantes e similares deverão funcionar em horário reduzido:
I – de segunda a quinta-feira até as 20:00hrs (vinte horas);
II – de sexta-feira a domingo até as 22:00hrs (vinte e duas horas).
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