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DECRETO No 189Í, de 15 deabril deã)ã).

Pr<srr<sga

prazo de mdidas para enfrenturento

da pandunia provacada cr;la COVID-19 no
município de Euclid* da Cunha e dá outras
providérrcias

O PREFEITO MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Estado da Bdria, no tso
ãtribuiÉes legais que lhe mnferern

a

das

Constituiçfu Federal e a Lei Orgàica Municipal e

Corciderando a declaração de situaçao de pandemia pela Organizafro Mundial da Saude, OMS ern 1i de rnarço de 2020;

Considerando a silu@ de energência de sarde giblica declarada pelo Decreto Municipal

no

1878, de 31 de rrnrço de 2020;

Considerando a necessidad€s de nmutenÉo

d6

rnedid6 de preveçfo e enfrent n€nto

a

pa,dernia provocada pelo COV lD -19 anê m cirolnstârcim que assoldn o município

DECRETA:

Art

ê nnio &2Üm, a srpensão dc anle n€§ crecfrcs, nõ
ê Ersirn, §im cdm nG estáelecinÉnto§ da Rede Privda de

pronogda, aé o dia GI

10 Fica

esola da Rede RÍblica
Erpino.

Art ?

Ficdn prorÍogafu

es&ledde

denrais rnedida de

mnkte e enfrentarEnto Õ

nos Deoebs Municipais antsriornrente

z}20 dÉ o dia26

-Céítro

a

ê *Íi

I de

epedidc,

COVID-19

a partir do dia 17 de abril

2@0.
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Art

prioriúio da popul@ da zona rural durante o tumo
nnüÍino nc esÉelecirrentos srprciais e de serviçm qÊ permancÊrn furrciqrando, mim
3p Remncnd+e o abndirBnto

mrm nr§ instituições firnneira.

Art

/P Reconrenda€ a popula@ erclidense 6sim coÍÍro a6 profissionaig Íomecedores e

caninhoneirc advindc de outr6

rye façan wo de rrríscara e, emprê q€

locali&,

psível, a higianizaéo d6 mfu .

Art

I

Fica proibida a realizaÉo de

ê sn,

Waisryer equipdrEntos

lll

qualqer

inclsive

@

que inplique

en eÍniss& $rnra atavê de

paredões, ern:

Logradoro pÍblicc;

-

Quaisqrer esÉeleciÍÍEírbs particuldes.

§ 10 Fica excetrdo do dispcto no c+ut e inciss des* artigo a
utilidade ública qte irnpliqr em snissão sonora
§

?

de atividde de

O não oirÍpriÍÍEnb do dispGb no aÍt. 20 desE DecÍeto enseiará a +reersão irnediata

equipüÍHrG utilizde

ArL

rerili,

6p Fica

artoriada

dc

para ernissão mnora.

a

realiz@ da Feira Livre

e da Feira

ê

AninEis, mim osno a áerürra

do Açongne Mtrnicipal, no m.rnicípio de Euclides da Cunha no dia 18&42(20 e2?O412Üâ,lb

$rÍEÍrE
1

880, de

Art P
REG

para o

cúÍÉcio

m

*ri I ê

de

ê

prodjbs peÍecíveis

e

aninnis, e nre ternre do Art.

?

ô

Decíeto no

2020.

Esb decreb entÍtrá eÍn vigor na data de sra publica@.

ISTRE§E. PUBLIQUE..SE. CUMPRA€E.
ELrclides da Cunha

(BA), 15 de

áril

de

2Q0.

^
"' \ *' -/ - -' '\"'z1
Pinhdro DaÍna$êno ê Sanbs

tr.,,.--r:.. -'.

Ltrciano

Prefieito M unicipal

@Éàino

CEP: 48.500

-
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