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DECRETO Nº 74, de 10 de junho de 2020.
EMENTA: Dispõe sobre prorrogação das
restrições para combate ao COVID-19 e
dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBICARAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos”;
CONSIDERANDO os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e os recentes
protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde (OMS)

CONSIDERANDO que as medidas tomadas podem ser revistas a qualquer
momento por questão de interesse público e preservação da saúde da população;
CONSIDERANDO as novas avaliações feitas pela Secretaria de Saúde do
Município sobre as ações a serem implementadas para combate ao COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam prorrogadas até o dia 30 de junho de 2020 todas as determinações
contidas em Decretos Municipais anteriores para enfrentamento à pandemia do
COVID-19, sobretudo as concernentes às restrições relativas às aglomerações.
Parágrafo único - O período de suspensão poderá sofrer novas prorrogações,
diante de mudança do cenário epidemiológico que justifique a medida.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBICARAÍ, em 10 de junho de 2020.

LUIZ JÁCOME BRANDÃO NETO
Prefeito
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