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DECRETO N° 027, DE 25 DE MAIO DE 2020

Determina o fechamento, a partir do dia 25 

ao dia 31 de maio de 2020, de restaurantes, 
bares Lanchonetes, trailer de lanches, 
pizzaria, Distribuidoras de bebidas e afins 
para conter o Coronavírus (COVID 19) no 

âmbito do Município de São Desidério, e dá 

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, ESTADO DA BAHIA, no uso

das atribuições que lhe conferem em especial a que lhe confere o inciso IV do 

artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, bem assim tendo em vista o disposto na 

Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na Portaria MS/GM n° 356, de 11 de 

março de 2020, e;

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 a necessidade de manutenção, ampliação e renovação de 

medidas imediatas, visando a contenção da propagação do vírus em resposta 
à emergência de saúde pública prevista no art. 3o da Lei Federal n° 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020

Considerando que os estabelecimentos acima mencionados não estão 

cumprindo as determinações do decreto n° 018, de 30 de março de 2018, em 

relação às medidas de prevenção à Covid-19
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DECRETA:

Art. 1o Fica suspenso, a partir do dia 25 ao dia 31 de maio de 2020, o 

funcionamento de restaurantes, bares, Lanchonetes, trailer de lanches, 

pizzaria, Distribuidoras de bebidas e afins para conter o Coronavírus (COVID 

19) no âmbito do Município de São Desidério.

Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata o caput poderão funcionar 

exclusivamente para entrega em domicílio.

Art. 2o Fica suspenso, o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências de 

supermercados, lojas de conveniências e congêneres, a partir do dia 25 ao dia 

31 de maio de 2020.

Art. 3o O descumprimento do presente Decreto poderá acarretar cassação do 

alvará de licença e funcionamento, bem como outras sanções cabíveis.

Art. 4o Os órgãos fiscalizadores do Município e Vigilância Sanitária, deverão 
autuar os estabelecimentos descumpridores dos termos do presente Decreto.

Art. 5o As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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