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DECRETO Nº 197/2021 DE 29 DE JUNHO DE 2021.

“Prorroga prazo da SITUAÇÃO
DE EMERGÊNCIA no município
de Planalto, Estado da Bahia,
estabelecido
no
Decreto
nº106/2021”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições constitucionais, na forma da Lei Orgânica Municipal,
no art. 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID -19), com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº
926, de 20 de março de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal nº
10.282, de 20 de março de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março
de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº 454, de 20 de
março de 2020, que declara, em todo território nacional, o estado de
transmissão comunitária do coronavírus (COVID -19);
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição
Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 170 da Constituição
Federal, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existências
dignas, conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros,
os princípios da defesa do consumidor, a função social da propriedade e
a proteção do meio ambiente;
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CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando
evitar a disseminação da doença em seu território;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas orçamentárias
imprevistas, para o enfrentamento da pandemia
provocada pelo novo
Coronavírus no Município de Planalto;
CONSIDERANDO os impactos na economia local e, de consequência, na
arrecadação desta municipalidade;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas administrativas
extraordinárias no regular andamento da Administração Pública
Municipal,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica prorrogado o prazo estabelecido no Decreto nº106/2021
de 26 de Janeiro de 2021, que decretou SITUAÇÃO
DE
CALAMIDADE PÚBLICA no município de Planalto, Estado da Bahia, em
razão de pandemia de doença infecciosa viral respiratória (COVID-19),
por mais 180 dias, compreendido de 30 de junho de 2021 a 31 de
Dezembro de 2021.
Art. 2º - Na prevalência da condição de excepcionalidade descrita no
Art.1º, o prazo de vigência deste Decreto poderá ser prorrogado por
mais 180 dias.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se,
Publique-se
E Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, ESTADO DA
BAHIA, em 29 de junho de 2021.
CLOVES ALVES ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
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