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DECRETO Nº 176/2020  

De 10 de agosto de 2020 

 

 
Prorroga o Decreto 150 de 06 de Julho de 

2020 na forma que indica e dá outras 

providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENHOR DO BONFIM, Estado da Bahia, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 65 da Lei Orgânica do Município de 

Senhor do Bonfim e, 

 
CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março 

de 2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus e 

respectivas recomendações sobre a mesma; 

 
CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública reconhecido Pela Assembleia 

Legislativa do Estado da Bahia, através do Decreto Legislativo nº 2041, de 23 de março 

de 2020, por conta da pandemia da COVID-19 em todo o Território do Estado da Bahia. 

 
CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal nº. 055 de 18 de março de 2020 que, 

em razão das dificuldades provocadas pelo COVID 19, declarou situação de emergência 

em saúde Pública em todo o território municipal; 

 
CONSIDERANDO que o estabelecimento de uma política de isolamento social rígido 

passa obrigatoriamente pela necessidade de medidas restritivas à circulação de pessoas 

e de veículos particulares, principalmente em face dos prejuízos evidentes decorrentes 

da redução da taxa de adesão ao isolamento social; 

 

CONSIDERANDO que, no atual e delicado estágio de enfrentamento da pandemia no 

âmbito do Município de Senhor do Bonfim, mais vidas só poderão ser salvas se houver a 

fundamental compreensão de todos, quanto à imprescindibilidade das medidas de 
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isolamento social rígida, ficando a cargo do Poder Público, no uso de seu legítimo poder 

de polícia, as providências necessárias para que essas medidas sejam efetivamente 

observadas; 

 
CONSIDERANDO os Decretos da Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim, em especial 

o de nº 068, de 02 de abril de 2020 que declarou estado de Calamidade Pública em todo 

o território do municipio de Senhor do Bonfim para fins de prevenção e enfretamento à 

COVID-19. 

 
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, da 

Sociedade Brasileira de Infectologia – SBI e das equipes técnicas da Secretaria da Saúde 

do Estado e da Secretaria Municipal da Saúde de Senhor do Bonfim; 

 

DECRETA: 

 
 

Art. 1º - Fica prorrogado no âmbito do município de Senhor do Bonfim, por mais 07 (sete 

dias) o Decreto de número 150/2020, de 06 de Julho de 2020, que versa sobre a restrição 

de locomoção noturna (TOQUE DE RECOLHER), em todo o território (sede, distritos e 

povoados) do município de Senhor do Bonfim, pelo período de 10 a 16 de agosto de 

2020, em todos os seus termos, podendo ser prorrogado ou revogado em conformidade 

com o estágio de evolução da pandemia pela COVID-19. 

 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor a partir da 0:00h do dia 10 de agosto de 2020, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Senhor do Bonfim, em 10 de agosto de 2020. 
 

 
 
 

 


