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DECRETO N2 749 DE 09 DE JUNHO DE 2020.

Dispoe sobre a ampliagao das
medidas

temporarias

prevengao

e

controle

de
para

enfrentamento do CONVID-19 no
ambito territorial do Municipio de
Mata de Sao Joao-Bahia e da
outras providencias.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, Estado
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da Bahia, no uso de suas atribuigdes legais, conferidas pela Lei Organica do
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Municipio e,
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CONSIDERANDO que foi declarada situagao de Emergencia em Saude
Publica de Importancia Nacional, conforme Decreto Federal n9 7.616, de 17 de
novembro de 2011, do Ministerio de Estado de Saude;
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CONSIDERANDO o cenario de saude publica de ambito mondial, onde a
Organizagao Mondial de Saude (OMS) elevou a classificagao do coronavlrus
(Covid-19) para pandemia;
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CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantida
mediante pollticas sociais e economicas que visem a redugao do risco de
doenga e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e
servigos para sua promogao, protegao e recuperagao, na forma do artigo 196
da Constituigao Federal;
CONSIDERANDO a possibilidade de intoxicagao por fumaga e acidentes
causados por fogo, comprometendo mais ainda as Unidades de Saude do
Municipio;
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CONSIDERANDO que uma das medidas de controle mais eficaz e importante
para controle do avango coronavirus (COVID-19) e o isolamento social da
populagao durante o periodo excepcional de surto da doenga;
CONSIDERANDO que o exito na prevengao e controle do coronavirus depende
do envolvimento dos servigos de saude e da sociedade em geral;

DECRETA:

Art. 1 ° - Fica proibido, em todo territorio municipal, a partir da publicagao do
presente Decreto e enquanto perdurar a situagao de calamidade na saude
publica, acender fogueiras em locals publicos e privados das mais variadas
formas, que venham expor a populagao local a fumaga e/ou gases toxicos.
Paragrafo Unico - O descumprimento da presente medida podera ensejar a
responsabilidade civil, administrativa e penal do infrator.
Art.2°- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, ESTADO
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DA BAHIA, EM 09 DE JUNHO DE 2020.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO. Estado
da Bahia, no uso de suas atribuigoes legais, conferidas pela Lei Organica do
Municipio e,

CONSiDERANDO que foi declarada situagao de Emergencia em Saude
Publica de Importancia Nacional, conforme Decreto Federal n° 7.616, de 17 de
novembro de 2011, do Ministerio de Estado de Saude;
CONSIDERANDO o cenario de saude publica de ambito mondial, onde a
Organizagao Mondial de Saude (OMS) elevou a classificagao do coronavirus
(Covid-19) para pandemia;
CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantida
mediante politicas sociais e economicas que visem a redugao do risco de
doenga e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as agoes e
servigos para sua promogao, protegao e recuperagao, na forma do artigo 196
da Constituigao Federal;
CONSIDERANDO a possibilidade de intoxicagao por fumaga e acidentes
causados por fogo, comprometendo mais ainda as Unidades de Saude do
Municipio;
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CONSIDERANDO que uma das medidas de controie mais eficaz e importante
para controie do avango coronavirus (COVID-19) e o isolamento social da
populagao durante o periodo excepcional de surto da doenga;
CONSIDERANDO que o exito na prevengao e controie do coronavirus depende
do envolvimento dos servigos de saude e da sociedade em geral;

DECRETA:

Art. 1° - Fica proibido, em todo territorio municipal, a partir da publicagao do
presente Decreto e enquanto perdurar a situagao de calamidade na saiide
publica, acender fogueiras em locais publicos e privados das mais variadas
formas, que venham expor a populagao local a fumaga e/ou gases toxicos.
Paragrafo Unico - O descumprimento da presente medida podera ensejar a
responsabilidade civil, administrativa e penal do infrator.
Art.2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
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