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Piripá publica:
• Decreto Nº 043/2020, de 03 de Abril de 2020. - Dispõe sobre medidas
complementares de proteção à coletividade a serem adotadas para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
Coronavírus (COVID19) no município de Piripá.
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DECRETO
O Nº 043/20020, DE 03 DE ABRIL
L DE 2020.

“Dispõe sobre meddidas com
mplementarees de
proteção à coletividaade a serem
m adotadas parao
p
enfrentam
mento da em
mergência dde saúde pú
ública
decorrentee do Corronavírus (COVID19) no
município
o de Piripá.””

O Prrefeito do Município
M
de Piripá-B
Ba, no uso das atribuições legais,especialmeente o
que lhe
l confere a Lei Orgânnica do Munnicípio;

Conssiderando

a

Declaração

d
de

Emerg
gência

em
m

Saúde

Pública

de

ImpoortânciaInteernacional pela
p
Organiização Mun
ndial da Saaúde, em 330 de janeirro de
20200, emdecorrêência da Inffecção Hum
mana pelo no
ovo Coronaavírus (COV
VID-19);

Conssiderando a Portariaa nº 188/G
GM/MS, de
d 4 de fevereiro de 2020, que
declaaraEmergênncia em Saúúde Pública de Importân
ncia Nacionnal (ESPIN)) pelo Ministério
daSaaúde, em deccorrência daa Infecção Humana
H
pello novo Corronavírus (C
COVID-19));

Conssiderando a Portaria nº
n 356, de 11
1 de março
o, que disppõe sobre a regulamen
ntação
eoperacionalizaçção do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiiro de 2020
0;
a medidass e orienttações, doss órgãos innternacionaais, nacionaais e
Conssiderando as
estadduaisde cuiddados, prevvenção e prroteção à diisseminaçãoo do Coronnavírus (CO
OVID19);

Por fim
f considerrando a neccessidade dee padronizaçção das meddidas;

D E C R E T A:
A
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Art. 1º. Fica mantidoas
m
diisposições contidas
c
no
o Decreto nº
n 025, de 23 de marçço de
20200, no que estte Decreto não
n contrariiar, bem com
mo os prazoos neles estaabelecidos ficam
f
prorrrogados porr esteDecretto por prazoo indetermin
nado, até poosteriores deecisões do Poder
P
Munnicipal.

Art. 2º- Fica libberado a feiira da agricuultura familiar, com a observaçãoo e cumprim
mento
das medidas
m
esstabelecidas pela vigilâância sanitáária Municipal,cujo fuuncionamen
nto se
dará de segundaa a sexta-feira das 00:066h as 12:00
0h.

Art.33º - A fisccalização dos
d comércios que nãão são da competência da vigillância
sanittária, ficará a cargo doss fiscais de tributos
t
do Município.

Art.

4º

Estaas

medidaas

de

prrevenção

e

controlee

da

dissseminação
o

do

Coroonavírusexppedidas peloo Poder Púbblico poderrão ser revisstas, estanddo condicion
nadas
asneccessidades de maior ou
o menor reestrição dep
pendente daa colaboraçãão das pesssoas e
deoriientações daas autoridaddes públicass municipal, estadual e federal.

Art. 5º- O Munnicípio obseervará as reestrições co
ontidas nas deliberaçõees do Comiitê de
Prevenção e Enfretamento do COVID
D- 19, criado
o pelo Decrreto Municipal nº 042 de 03
de Abril
A
de 20200.

Art. 6º- Este Decreto entra em vigor naa data de su
ua publicaçãão.

Gabiinete do Prrefeito Mun
nicipal de Piripá,
P
Esta
ado da Bah
hia, em 03 dde Abril de 2020.
2

FLÁVIO OLIVEIRA
A ROCHA
A
Prefeito Municcipal

“G
Governo Piripá
P
em Boas
B
Mãoos”
Administtração 2017 / 2020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2VDRS0BVMTDS+JIXBO7AHG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

