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Decretos
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
G
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARI
P
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 066, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

EMENTA: Institui, a restrição de
circulação noturna como medida de
enfrentamento ao novo coronavírus,
causador da COVID-19, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUSSARI, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei Orgânica do Município Jussari – LOMI, ainda, o, tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356 de 11
de março de 2020 e;
CONSIDERANDO, que inobstante, todas as medidas adotadas desde o início dos
efeitos da pandemia no Estado da Bahia, os números de infectados seguem em uma
crescente mesmo que moderada, no município, e no próprio Estado da Bahia;
CONSIDERANDO que as condições ensejadoras do estabelecimento das
medidas de prevenção e combate ao COVID 19 não deram mostras de uma situação
capaz de permitir o retorno à normalidade plena de diversos setores;
CONSIDERANDO a imperiosidade de se adotar ações conjuntas no município,
com vistas a se evitar a ampliação dos casos positivos de COVID-19, nesta segunda
onda do seu contágio no município;
CONSIDERANDO a prorrogação, pelo Governo do Estado da Bahia de medidas
de combate e prevenção à COVID 19 e, a importância de mantermos ações conjuntas
nesta perspectiva;
CONSIDERANDO as medidas extremas de toque de recolher impostas pelo
Governo do Estado da Bahia, no último dia 21 de fevereiro de 2021, através do Decreto
Estadual nº 20.240, em virtude ao considerado aumento de casos de COVID19 e sério
comprometimento da capacidade de resposta do sistema público de saúde;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença,

DECRETA:
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,
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das 20h às 05h, de 23 de fevereiro até 28 de fevereiro de 2021.
§ 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.
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas
atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput
deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários e
colaboradores às suas residências.
§ 4º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:
I - o funcionamento dos terminais rodoviários, bem como o deslocamento de
funcionários e colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins;
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
III - os serviços delivery de farmácia e medicamentos;
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros.

§ 5º - Fica autorizado, até as 18h para atendimento presencial, o funcionamento
de bares, restaurantes, lojas de conveniência e demais estabelecimentos similares que
comercializem bebidas alcóolicas, sendo vedado o seu funcionamento após este
horário, inclusive na modalidade delivery.
§ 6º - Ficam excetuados os serviços de delivery de alimentos, que deverão ser
prestados até as 23h no período estabelecido no caput do art. 1º deste Decreto.
Art. 2º - As igrejas e demais templos e cultos religiosos ficam autorizados a
funcionar com 02 (duas) reuniões diárias com quantidade máximo de 20 (vinte) pessoas
e com duração máxima de 1h00, mantidas todas as exigências anteriores determinadas
pela Vigilância Epidemiológica, em relação a distanciamento, uso de máscaras,
distanciamento social e higienização, ficam suspensos os demais eventos e atividades
em grupo, independentemente do número de participantes, durante o período de 22
de fevereiro a 28 de fevereiro de 2021.
Art. 3º - A Polícia Militar da Bahia - PMBA apoiará as medidas necessárias
adotadas, tendo em vista o disposto neste Decreto, em conjunto com Guardas
Municipais.
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Art. 4º - Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública
observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de
descumprimento do quanto disposto neste Decreto.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, Estado Federado da Bahia,
em 22 de fevereiro de 2021.

ANTÔNIO CARLOS BANDEIRA VALETE
Prefeito Municipal
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