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DECRETO Nº 037, DE 22 DE MAIO DE 2020
Dispõe sobre a adoção de medidas
temporárias e emergenciais de
prevenção
de
contágio
pelo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito
do Município de Coribe-BA, e
estabelece outras providências
O PREFEITO MUNICIPAL DE CORIBE, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Considerando os recentes casos confirmados da covid-19 nos Municípios
vizinhos de Cocos e Jaborandi-BA.
DECRETA:
Art. 1º - Em caráter excepcional, em razão da necessidade de ratificar as
medidas de prevenção a COVID-19, a partir do dia 22 de maio do corrente ano
fica fechada por prazo indeterminado o estabelecimento bancário: Casa Lotérica.
Art. 2º - Em caso de descumprimento do regramento descrito no presente
decreto poderá haver a suspensão da autorização para o funcionamento e
aplicação de medidas cabíveis, nos termos da Legislação Municipal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Coribe – Bahia, 22 de maio de 2020.
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