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DECRETO MUNICIPAL N° 114/2020

Regulamenta no âmbito do Município de Lençóis as ações
de prevenção e combate à pandemia decorrente do
coronavírus.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e com base no Artigo 75, inciso V da Lei Orgânica do Município de
Lençóis.
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, bem como
a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), ambas editadas em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO ter sido o município isolado para evitar o contagio pelo coronavírus,
ocasionando dificuldades na manutenção e construção de casas e demais estruturas por
ausência de material de construção;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de atividades de construção civil no
município de Lençóis.

DECRETA:
Art. 1.° Fica autorizada a entrada no município os veículos que transportem materiais de
construção, somente para reabastecimento de lojas e descarga de materiais em obras,
devendo seguir todas as recomendações da equipe de Vigilância e Saúde.
Art. 2°. As obras poderão ser reiniciadas com a utilização de equipamento de proteção
individual e sem aglomerações.
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§ 1°. As obras que forem denunciadas e comprovadas as irregularidades terão seus alvarás
de construção suspensos imediatamente.
Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lençóis - BA, em 07 de abril de 2020.
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Prefeito Municipal
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