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Castro Alves publica:
• Decreto Nº 20/2020 - Faz suspender, pelo prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a instalação das barracas localizadas na feira de roupas,
sapatos e congêneres de pessoas não residentes no Município de Castro
Alves/BA e dá outras providências.
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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES
CNPJ: 13.693.122/0001-52
DECRETO Nº 20/2020
“Faz suspender, pelo prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a instalação das barracas localizadas
na feira de roupas, sapatos e congêneres de
pessoas não residentes no Município de Castro
Alves/BA e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTRO ALVES, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do art. 87, da Lei Orgânica do Município de
Castro Alves, bem como com fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na
Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 2020,
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 (COVID-19);
CONSIDERANDO que o COVID-19 em humanos pode ser transmitido principalmente pelas
gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e objetos contaminados), afetando
principalmente pessoas com baixa imunidade ou idosos;
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).
DECRETA
Art. 1º. Fica excepcionalmente suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, a instalação das
barracas localizadas na feira de roupas, sapatos e congêneres de pessoas não residentes no
Município de Castro Alves/BA.
Art. 2º. O não cumprimento da medida estabelecida no presente Decreto será caracterizado como
infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, inclusive,
no que couber, cassação de licença de funcionamento.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Castro Alves/BA, 18 de março de 2020.
THIANCLE ARAÚJO
Prefeito Municipal
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