Sexta-feira
17 de Abril de 2020
4 - Ano - Nº 3298

Mata de São João

DECRETO Nº 514, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Define medidas para o enfrentamento
da

pandemia

decorrente

do

coronavírus.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (COVID-19), evoluída
para Pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde;

Considerando as Portarias do Ministério da Saúde a respeito do novo
coronavírus e a Pandemia por ele causada;

Considerando a promulgação da Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, a qual reconhece a situação emergencial nacional na área da Saúde e dispõe sobre
medidas de enfrentamento ao novo coronavírus;

Considerando a Declaração de situação emergencial em todo território
baiano formalizada no Decreto nº 19.459/20, do Poder Executivo do Estado da Bahia, já
reconhecida em Decretos Municipais;

Considerando o reconhecimento de calamidade pública pelo Congresso
Nacional, com processo concluído em 20 de março de 2020:

DECRETA:
Art. 1o – Recomenda-se o uso de máscara de proteção em espaço público no Município de Mata
de São João - Bahia, sem prejuízo das outras medidas de segurança já determinadas, enquanto
perdurarem as condições que levaram à declaração de situação de emergência, nos termos Lei
Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
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Parágrafo único. Entende-se por espaço público todo bem público, a exemplo de ruas, praças,
bens móveis e imóveis deste Município, e todo bem privado, excluído o domicílio da pessoa, nos
termos da lei civil.

Art. 2º - A recomendação prevista no artigo primeiro será convertida em obrigação a partir de 02 de
maio de 2020, sujeitando o seu descumprimento às sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo
de sua responsabilização civil e penal.

Art. 3º - A pessoa, física ou jurídica, e seu representante legal, responsáveis pelo espaço privado
descrito no parágrafo único do artigo 1º deste decreto, deve proibir o ingresso e permanência de
qualquer pessoa sem máscara de proteção em suas dependências.
Art. 4o - Este Decreto entra em vigor em 20 de abril de 2020, revogando-se as disposições em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO, ESTADO DA BAHIA, EM 17
DE ABRIL DE 2020.

OTÁVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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