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I M P R E N S A   E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527
A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o
propósito de regulamentar o direito constitucional  de acesso dos cidadãos às informações
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.

A  publ icação  da  Lei  de  Acesso  a
Informações  significa  um  importante
passo para a consolidação democrática do
Brasi l  e  torna  possível  uma  maior
participação popular e o controle social das
ações  governamentais,  o  acesso  da
sociedade às informações públicas permite
que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Ve ja  ao  lado  onde  so l i c i tar  ma is
informações e tirar todas as dúvidas sobre
esta publicação.

Atendimento ao Cidadão
Presencial Telefone Horário

Praça Teotônio
Marques Dourado
Filho, n° 1 - Centro

(74) 3641-3116 Segunda a Sexta-feira,
das 07:30 às 13:30h.

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o  compromisso  de  cumprir  a  Lei  de Acesso à Informação  e  incentivando a
participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no
processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a
segurança da certificação digital.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para
qualquer cidadão, de forma rápida e transparente, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder
Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial
é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e
outros atos normativos de interesse geral;



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 13:20 horas do dia 11/07/2020.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/2BCD-C753-7434-E394-CCA8 ou utilize o código QR.

2
IRECÊ • BAHIA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
SÁBADO, 11 DE JULHO DE 2020
ANO IX | N º 1438

  

RESUMO

DECRETOS

DECRETO N.º 213/2020 - SEGUE O DECRETO ESTADUAL Nº 19.829 DE 10 DE JULHO DE 2020 QUE INSTITUI
MEDIDAS RESTRITIVAS PARA CONTENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID - 19), LOCALIZADA NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE IRECÊ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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DECRETO n.º 213 de 11 de julho de 2020.   

 
 

Segue o Decreto Estadual nº 19.829 de 10 
de julho de 2020 que institui medidas 
restritivas para contenção do Coronavírus 
(COVID – 19), localizada no âmbito do 
município de Irecê e dá outras 
providências. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IRECÊ, ESTADO DE BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, e,  

 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.829 de 10 de julho de 2020, o qual 
instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna e de funcionamento 
de serviços como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 
19. 
 
CONSIDERANDO que Irecê esta numa situação que inspira cuidados em virtude do 
aumento dos casos, 
 
CONSIDERANDO as orientações do Comitê Cientifico do Nordeste nas ações do 
Governo da Bahia, 
 

DECRETA:  
 

Art. 1º- O disposto no Decreto Estadual nº 19.829 de 10 de julho de 2020 será aplicado 
integralmente no âmbito do Município de Irecê, e, em especial os preceitos contidos nos 
seguintes artigos: 

 
“Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, 
vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, 
equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, a partir da 
00h do dia 13 de julho de 2020 até às 24h do dia 19 de julho de 
2020, nos Municípios constantes dos Anexos I e II deste Decreto, 
em conformidade com as condições estabelecidas nos respectivos 
Decretos Municipais. 
§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo 
as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou 
farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que 
fique comprovada a urgência. 

§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos 
servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas 
funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e 
segurança. 
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Art. 2º - Fica autorizado, das 05h às 16h, somente o 
funcionamento dos serviços essenciais, e em especial as 
atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia, o 
transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais 
insumos necessários para manutenção das atividades de saúde, as 
obras em hospitais e a construção de unidades de saúde, nos 
Municípios constantes do Anexo II deste Decreto, de 13 de julho 
de 2020 a 19 de julho de 2020. 
§ 1º - Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se 
essenciais as atividades de mercados, serviços de delivery, 
farmácias, unidades de saúde, serviços de segurança privada, 
serviços funerários, postos de combustíveis, indústrias, bancos, 
lotéricas e estabelecimentos voltados a alimentação e cuidado a 
animais. 
§ 2º - Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se 
serviços públicos essenciais, cuja prestação não admite 
interrupção, as atividades relacionadas à segurança pública, saúde, 
proteção e defesa civil, fiscalização, arrecadação, limpeza pública, 
manutenção urbana, transporte público, energia, saneamento 
básico e comunicações.” 

 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

 
Elmo Vaz 

Prefeito do Município 
 

 
Alex Vinicius Nunes Novaes Machado 

Procurador-Geral do Município 
 

 
Dulce Nunes Barreto Duarte 

Secretária Municipal de Saúde 
 

 
Jazon Ferreira Primo Junior 

Secretário Municipal de Governo 
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