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 Decreto nº 191, de 06 de Abril de 2020 - Consolida as medidas 

temporárias restritivas às atividades privadas para prevenção dos riscos 
de disseminação do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências. 
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DECRETO Nº 191, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

“Consolida as medidas temporárias restritivas às 

atividades privadas para prevenção dos riscos de 

disseminação do Coronavírus (COVID-19) e dá 

outras providências.” 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO SÁ, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições que lhe confere o Decreto nº 186, de 18 de março de 2020, e com fundamento nos 

artigos 12 e 13, da Lei Federal nº. 6.259/75, e 

 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 

2020, em virtude da disseminação do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica da infecção humana 

pelo COVID- 19, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta efetivo para esta 

condição de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito do Brasil; 

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes graves, 

levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua capacidade de 

atendimento adequado; 

CONSIDERANDO que a situação ainda 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, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Este Decreto consolida as medidas excepcionais, de caráter temporário, restritivas às 

atividades privadas, para a prevenção dos riscos de disseminação do coronavírus. 
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Art. 2º - Enquanto vigente este decreto, fica vedado o funcionamento de: 

I – bares 

II – restaurantes 

II - lanchonetes 

III - distribuidoras de bebidas 

Parágrafo único: Os estabelecimentos citados somente poderão funcionar na modalidade 

“delivery”. 

Art. 3º - Os estabelecimentos que descumprirem as determinações constantes da presente 

Portaria terão seu alvará de funcionamento cassado, com a consequente interdição, podendo se 

utilizar de força policial e da guarda civil municipal para tanto, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista em lei. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.       

      

Gabinete do Prefeito do Município de Coronel João Sá/BA, 06 de abril de 2020. 

 

 

CARLOS AUGUSTO SILVEIRA SOBRAL 
PREFEITO MUNICIPAL 
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