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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 1548/2021, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.
Dispõe
sobre
medidas
adicionais
preventivas
de
enfrentamento da crise de saúde pública de importância
internacional em razão da disseminação do vírus COVID-19
(novo coronavírus) no Estado da Bahia/BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o rápido avanço da taxa de contágio, tanto internacional como nacionalmente,
qualificado como a “segunda onda de contágio”;
CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização e organização do comercio eventual em
logradouros do Município, assegurando o distanciamento seguro, de forma a evitar aglomeração
de pessoas;
CONSIDERANDO a responsabilidade sanitária desta edilidade e a necessidade de adoção de
medidas preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia em questão e com o objetivo de
proteger de forma adequada a saúde e a vida da população do Município;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos graves a saúde pública, afim de evitar a disseminação da
doença;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos Municípios, Estados e União,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem 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, na forma do art. 196, da Constituição da República;
DECRETA:
Art. 1º - Fica suspensa pelo prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso
haja mudança do cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a
qualquer tempo, a realização de qualquer evento coletivo, realizados por órgãos ou entidades da
Administração Pública direta, indireta, privados, com ou sem fins lucrativos, que impliquem em
aglomerações de pessoas.
Art. 2º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a
permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h às 05h, de 19
de fevereiro até 05 de março de 2021, neste Município.
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Art. 3° - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento,
acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos
no Município.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, 18 DE FEVEREIRO DE 2021.

Agnaldo Figueiredo Andrade
Prefeito Municipal
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