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DECRETO MUNICIPAL Nº. 044/2020, de 19 de
junho de 2020.

“Dispõe sobre os procedimentos para o períod
o do
São João para enfrentamermo do COVID-19
no âmbito
do municipio de Governador Mangabeira".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGA
BEIRA, no uso das atribuições
de seu cargo, especialmente aqueles constantes nos
dispositivos legais da Lei Orgânica
do Município. lendo em vista o disposto na Lei n.“
13.979, de 06 de fevereiro de 2020 e
na Portaria MS/GM n," 356 de 11 de março de
2020.

DEC RETA;

PROCEDIMENTOS PARA O PERÍODO DE 21/06 A 02/07 - OPERAÇÃO

SÃO JOÃO.

Art. 1º. Ficam adotadas no âmbito do Município de
Governador Mangabeira às medidas
a seguir expostas no período de 21 de junho a 03
de julho, Operação São João, em
função da necessidade de enfrentamento da pandem
ia do novo comnavírus (COVID —
19).
'A comerciallzação de FOGOS de artifício soment
e & autorizada pelos
estabelecimentos com ALVARÁ, mesmº que
provisórios, e devidamente
vistoriado pela Defesa Clvil Municlpal;

"É terminantemente proibida a comerciªlizaçã
o de ESPADAS:
'Nas noites dos dias 23 e 24 de junho (São João) e
29 dejunho (São Pedro) serão
permitidas à instalaçao de FOGUEIRAS. na sede
e zona rural, do Município, &

período das 18 às 22 horªs:

“Após às 22 horas, até às 5 horas da manhã,
Eca estabelecido (: TOQUE DE
RECOLHER, sendo, perempmríemenm, proibid
a a simulação de pessoas e ou a
permanênciª em frente aos domicílios em todo
e perímetro do Municíplo;
'É (eminentemente proíbida & clmulação de
qualquer espécie de som, de modo
especial, sons automotivos, paredões e a instala
ção de aparelhagens de sons nas
vias e espaços públicos, das 18 às 07 horas da
manhã. no período de 23 dejunho
à 03 de julho. A infringência desta determlnaçãc
ensejará em imediata apreensão
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do som e aplicação de multas ao propri
etário do som e do local onde o mesm
o
esteja;

“Nas noites de SAO JOAO (23 e 24 de junho)
e de sÃo PEDRO

(29 de junho)
somente poderão estarao redor das FOGUE
IRAS às pessoas resldentes no imóvel
onde às mesmas estão instaladas, sendo
proíbida a aglomeração de pessoas e

obrigatório o uso de máscaras:

'Nas noites de SAO JOAO (23 e 24 de junho) e
de SÃO PEDRO (29 de junho), de
modo especial,

e durante todo o tempo. é terminantemente
proiblda a queima de
ESPADAS em toda a extensão territorial
do Municipio, sob pena de Prisão em
«aman

te dos que descumprirem a presente determinação;

'Nos dias de SÃo JOÃO (23 e 24 de junho), de sÃo
PEDRO (29 de junho) e no 02
dejulh

o fica proíbida a clrculação de pessoas, no
tradicional CASA em CASA, por
grupos organizados ou isoladamente, deven
do às comedidas comemorações

Gcarem adstritas aos moradores de cada imóvel,
a Em de se observar o
ISOLAMENTO
SOCIAL

e evitar aglomerações, de modo. a se manter
a tradição
mas com o seguinte compromisso de consciência
e cidadania “VAI TER SAO
JOAO, MAS CADA QUAL NA SUA CASA".
'ºs feriados de 24 de junho (São João) e 02
de julho (Independência da Bahia)
foram anteclpados por Decreto Estadual, respec
tivamente, para os dias 25 e 26 de
maio. portanto essas datas serio dias
normais no tocante ao regular
funcionamento do comérclo & nas repartições
públicas.

FUNCIONAMENTO DAS BARREIRAS DE ORIENTAÇÃO
SANITARIA O PERÍODO
DE 21706 A 28/06,
'As Barreiras de Orientação Sanitárias
localizadas na Rua César Martlns
(Cemitério) e no Bairro Fonte das Pedras (Madeir
eira Faz) funcionarão, no período
21 dejunho à 28 dejunho, em expediente de
24 horas;

'A Barreira de Orientação sanitária localiz
ada na Rue Deocleeiano Sevilha (Posto
Capivary) funcionará, no período 21 dejunho
a 28 dejunho, até às 20 horas, sendo
após esse horário interrompida a entrada de
veículos, por aquela via de acesso,
ao Municipio;
“No período 21 de junho a 28.dejunho serão
fechados os acessos ao Município
pelas localidades de Posto Aguia, Lagoa da
Rosa e Mão Divina, devendo ser
utillzado para acesso à zona rural o trevo
do Bairro Fonte das Pedras (Madeireira
Paz).
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Art. 2“. - Essas medidas poderão sofrer
alterações. ajustes, serem revogadas
ou
ampliadas a qualquer tempo, de acord
o com a evolução ou involução do novo

coronevírus no nosso Município e região.

An. 3“. Esse Decreto entra em vigor na data de
sua publicação. revogando—se às
disposições em contrário contidas em decret
os anteriores e produzirá efeitos
enquanto perdurar o estado de calamidade em saúde
causado pelo COVID — 19.

