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Prefeitura Municipal de
Esplanada publica:
• Decreto Nº 56, 25 de Maio de 2020. - Dispõe sobre medidas
indispensáveis ao enfrentamento da emergência de saúde pública, em
decorrência da infecção humana pelo Covid-19 (Coronavirus), nos termos
da lei federal n.º 6.259/75, decreto de emergência n.º 040 de 22 de abril
de 2020, no âmbito do município de Esplanada.
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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ – 13.885.231/0001-71

DECRETO Nº 56, 25 de maio de 2020.

“Dispõe
sobre
medidas
indispensáveis
ao
enfrentamento da emergência de
saúde pública, em decorrência
da infecção humana pelo COVID19 (CORONAVIRUS), nos termos
da Lei Federal n.º 6.259/75,
Decreto de Emergência n.º 040
de 22 de abril de 2020, no
âmbito
do
município
de
Esplanada.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPLANADA, Estado da Bahia,
no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do
Município, com fulcro nos artigos 12 e 13 da Lei Federal n.º
6.259/75, Decreto de Emergência n.º 040 de 22 de abril de 2020;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPIN) pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos
e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença,
CONSIDERANDO

a

necessidade

de

prorrogação

da

suspensão de serviços públicos municipais
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DECRETA:

Art. 1º - Fica determinado que do dia 28/05 (quinta-feira) a
30/05 (sábado), funcionarão todos os serviços das 8h às 14h.
Com exceção apenas dos serviços essenciais, que funcionarão
das 8h às 18h.
Art. 2º - Fica determinado que aos Domingos só funcionarão os
postos de combustíveis e farmácias, das 8h às 18h.
Art. 3º - Fica determinado que a partir do dia 25/05/2020 será
dado “toque de recolher” das 20h às 5h. O cidadão que for visto
pelas vias públicas, não tendo justificativa plausível, será
orientado a retornar imediatamente à sua residência.
Art. 4º - A feira livre funcionará as sextas-feiras, das 8h às
18h. Apenas para comerciantes locais, não serão permitidos
comerciantes de outras cidades;
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo ser alterado de acordo com a evolução epidemiológica
da pandemia.

Gabinete do Prefeito Municipal de Esplanada, em 25 de maio de
2020.

Francisco da Cruz
Prefeito Municipal
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