DECRETO N° 1458 DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.
Dispoe sobre medidas temporarias de
prevengao e controle para enfrentamento
do COVID-19 no ambito territorial do
Municipio de Mata de Sao Joao-Bahia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuigoes legais, conferidas pela Lei Organica do Municipio e,
iri

Considerando a Declaragao de Emergencia em Saude Publica de
Importancia Internacional (ESPII) pela Organizagao Mundial de Saude, em decorrencia
da Infecgao Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19);
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Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020,
que Declara Emergencia em Saude Publica de Importancia Publica, em decorrencia da
Infecgao Humana pelo novo Coronavirus (2019-nCoV);
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Considerando que a saude e direito de todos e dever do Estado,
garantido 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, por outro lado, a diminuigao dos casos de contaminagao
e a estabilizagao no numero de pacientes em tratamento da COVID 19 no Municipio;
Considerando a disponibilidade de leitos e equipamentos na rede
municipal de saude para proporcionar atendimento e cuidados intensivos aos pacientes
acometidos por sintomas mais graves dessa doenga;
Considerando, ainda a necessidade da retomada da atividade
econdmica no Municipio, visando a recuperagao dos empregos e da renda de parte
significativa da populagao:
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Prefeituro Municipal de Mata de Sao Jodo
Rua Luiz Antonio Garcez, n° 140, Centro - Centro Administrative - Mata de Sao Jodo/BA.
^ Tel.: (71 )3635-l310/ Fax: (71) 3635-1293 - http:Wwww.matadesaojoao.ba.gov.br
Este docum
wnado digitalmente por Otavio Marcelo Matos De Oliveira.
Para verificar as assinaturas v3 ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 0941-97C6-6F55-3B05.
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Art. 1°. Fica autorizada a retomada de todas as atividades comerciais e de servi^os,
especialmente: o transporte de passageiros, taxis, onibus, vans, bicitaxi e outros
equipamentos de transporte publico, lojas e comercio em geral, lanchonetes e cafeterias,
bares, restaurantes, ambulantes, igrejas e espagos religiosos, escritorios, pousadas,
hoteis, parques, atrativos tunsticos, espagos publicos, academias e eventos.
Paragrafo Unico: Todos os profissionais e estabelecimentos comerciais e/ou de servigos
deverao observar as disposigoes do Decreto n° 969, de 17 de Julho de 2020, o qual trata
dos protocolos de protegao do contagio pela COVID-19.
Art. 2°. Bares e restaurantes poderao funcionar ate meia-noite.
Art. 3°. Poderao ser realizados eventos com publico ate 200 pessoas, mediante
liberagao individual e sob condigoes especificas.
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Art. 4°. Fica liberada a pratica de atividade ambulante em dias seguidos e interruptos.
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Art. 5°. Ficam suspenses no Municipio de Mata de Sao Joao - Ba, ate posterior
deliberagao:
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I - Eventos publicos promovidos pelo Municipio, a exemplo do Aniversario da Cidade,
das Festas de Padroeiro, Reveillon, Sao Joao;
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II - As aulas da Rede Publica Municipal e Privada de Ensino.
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Art. 6°. As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a qualquer
momento, condicionado a evolugao do estado de emergencia internacional decorrente
da contaminagao do Coronavirus.
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Art. 7°. Este Decreto sera retroativo a 02 de outubro de 2020.

a!
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, ESTADO DA
BAHIA, EM 28 DE OUTUBRO DE 2020.
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DECRETO N° 1458 DE 28 DE OUTUBRO DE 2020.
Dispoe sobre medidas temporarias de
prevengao e controle para enfrentamento
do COVID-19 no ambito territorial do
Municipio de Mata de Sao Joao-Bahia.

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 a Declaragao de Emergencia em Saude Publica de
Importancia Internacional (ESPII) pela Organizagao Mondial de Saude, em decorrencia
da Infecgao Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19);
Considerando a Portaria n° 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020,
que Declara Emergencia em Saude Publica de Importancia Publica, em decorrencia da
Infecgao Humana pelo novo Coronavirus (2019-nCoV);
Considerando que a saude e direito de todos e dever do Estado,
garantido 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, por outro lado, a diminuigao dos casos de contaminagao
e a estabilizagao no numero de pacientes em tratamento da COVID 19 no Municipio;
Considerando a disponibilidade de leitos e equipamentos na rede
municipal de saude para proporcionar atendimento e cuidados intensivos aos pacientes
acometidos por sintomas mais graves dessa doenga;
Considerando, ainda, a necessidade da retomada da atividade
economica no Municipio, visando a recuperagao dos empregos e da renda de parte
significativa da populagao:
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Art. 1°. Fica autorizada a retomada de todas as atividades comerciais e de servigos,
especialmente: o transporte de passageiros, taxis, onibus, vans, bicitaxi e outros
equipamentos de transporte publico, lojas e comercio em geral, lanchonetes e cafeterias,
bares, restaurantes, ambulantes, igrejas e espagos religiosos, escritorios, pousadas,
hoteis, parques, atrativos turisticos, espagos publicos, academias e eventos.
Paragrafo Unico: Todos os profissionais e estabelecimentos comerciais e/ou de servigos
deverao observar as disposigoes do Decreto n° 969, de 17 de Julho de 2020, o qual trata
dos protocolos de protegao do contagio pela COVID-19.
Art. 2°. Bares e restaurantes poderao funcionar ate meia-noite.
Art. 3°. Poderao ser realizados eventos com publico ate 200 pessoas, mediante
liberagao individual e sob condigoes especificas.
Art. 4°. Fica liberada a pratica de atividade ambulante em dias seguidos e interruptos.
Art. 5°. Ficam suspenses no Municipio de Mata de Sao Joao - Ba, ate posterior
deliberagao:
I - Eventos publicos promovidos pelo Municipio, a exemplo do Aniversario da Cidade:
das Festas de Padroeiro, Reveillon, Sao Joao;
II - As aulas da Rede Publica Municipal e Privada de Ensino.

Art. 6°. As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a qualquer
momento, condicionado a evolugao do estado de emergencia intemacional decorrente
da contaminagao do Coronavirus.
Art. 7°. Este Decreto sera retroativo a 02 de outubro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, ESTADO DA
BAHIA, EM 28 DE OUTUBRO DE 2020.
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