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DECRETO N° 51, DE 14 DE MAIO DE 2020.
PRORROGA OS PRAZOS DEFINIDOS EM
DECRETOS MUNICIPAIS RELATIVOS ÀS
MEDIDAS

DE

ENFRENTAMENTO

A

PANDEMIA DO COVID-19 NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE ITANHÉM BAHIA.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ITANHÉM, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais disposições legais vigentes;
CONSIDERANDO a situação vivenciada em nosso Estado e País, em relação ao COVID-19,
inobstante todas as medidas formais e práticas, já adotadas pelos entes Federal, Estadual e
Municipal, visando à prevenção e combate a sua transmissão;
CONSIDERANDO que em todo o país e, em especial na Bahia, e em cidades do nosso
Extremo Sul da Bahia, o último período se caracterizou pela ampliação de casos confirmados de
infecção pelo COVID-19;
CONSIDERANDO o prazo definido para a definição de suspensão de aulas na rede pública e
privada em todo o seu território, pelo Governo do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO a importância do processo de isolamento social na prevenção à
contaminação pelo vírus através do contágio interpessoal, visando minimizar o quanto possível
a instalação de processo de transmissão comunitária no Município;
DECRETA:
Art.1°. Fica prorrogada a suspensão de aulas e quaisquer eventos nos prédios escolares da Rede
Municipal de Educação até a data de 31 de maio de 2020, com antecipação do calendário
escolar.
Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Gabinete da Prefeita, 14 de maio de 2020.

Zulma Pinheiro dos Santos Vaz
Prefeita Municipal
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