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DECRETO N° 020
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2022

"Dispõe sobre a suspensão de eventos em todo
território do Município de Andorinha — BA, bem
como a alteração do Decreto Municipal n° 013
de 2022 e da outras providências".

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANDORINHA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO a declaração de emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020,
em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Corona virus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo
mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir os riscos da doença e entre
outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário ás ações serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art.196 da constituição federal;
CONSIDERANDO a necessidade de suspensão da realização de eventos em todo
território do Município de Andorinha - BA, em razão do atual momento da pandemia,
com indicadores crescentes em todo território do Município, inclusive com casos
comprovados da nova variante, no Estado da Bahia, com potencial mais elevado de
transmissibilidade.

DECRETA:
Art. 1°- Fica suspenso em todo o território do Município de Andorinha - BA, eventos
independentemente do número de participantes, ainda que previamente
autorizados, que envolvam aglomerações de participantes, tais como: eventos
desportivos coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos recreativos
em logradouros públicos ou privados, solenidades de formatura, passeatas e afins,
bem como a realização de shows, festas públicas ou privadas, tais como:
paredões, pega do boi, corrida de argolinha e afins, até 28 de Fevereiro de 2022.

Art. 2°- Permanece obrigatório em todo âmbito do território municipal de
Andorinha, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, por todas as pessoas
que precisarem sair de suas residências, principalmente em espaços ou locais
públicos, ou em estabelecimento privados que prestam serviços ao público, sob
pena de serem autuados em flagrante delito pela pratica dos crimes previstos nos
art. 268 e 330 do código penal brasileiro.

E-mail: pmandorinha@yahoo.com.br / Tel.:(74) 3529-1060/1024/1231
Pigina 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL

A\NDCDRINI IA

Rua Antônio Galdino, sin', Centro, Andorinha-BA, CEP: 48.990-000
CNRJ: 16.448.870/0001-68

Art. 3°- Fica o Município de Andorinha, autorizado a aplicar as seguintes sanções
em caso de descumprimento do presente Decreto:
I - Para o estabelecimento promovente:
a) Advertência oral ou escrita, podendo ser lavrado, por desrespeito ou
desacato a autoridade, termo de ocorrência e/ou imputação de multa;
b) Lavratura de Termo de Ocorrência;
c) Imputação de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo esse
valor dobrado em caso de reincidência, até o limite máximo de R$ 3.000,00
(três mil reais);
d) Interdição do estabelecimento e cassação do Alvará de Funcionamento;
e) No caso de o funcionário estar sabidamente contaminado, a multa deve
recair contra ele e contra o dono do estabelecimento, se tiver conhecimento
do fato, além do encaminhamento à autoridade policial em razão do ato
criminoso.
II - Para pessoa física participante:
a) Advertência verbal;
b) Em caso de reincidência, condução até autoridade policial, podendo ser
lavrado por desobediência, desrespeito ou desacato a autoridade, termo de
ocorrência e/ou imputação de multa;
c) Imputação de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo esse
valor dobrado em caso de reincidência, até o limite máximo de R$ 3.000,00
(três mil reais);
d) Em caso de desobediência, condução até a autoridade policial, podendo ser
lavrado por desobediência, ainda, termo de ocorrência e imputação de multa
Art. 4° - A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas determinadas neste
decreto, ficará a cargo dos órgãos de segurança pública, secretarias municipais
do município de Andorinha - BA e policia militar da Bahia e policia civil.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Andorinha, em 02 de Fevereiro de 2022.

RENATO BF4IIÃO DE OLIVEIRA
Pre eit Municipal
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