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DECRETO Nº050/2020 DE 10 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

 

“Dispõe sobre a autorização para realização das 

Convenções Partidárias para as eleições municipais 

e dá outras providências.” 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, 

ESTADO DA BAHIA, no legítimo uso de suas atribuições legais e constitucionais, 

especialmente os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO que ainda permanece a situação epidemiológica e de 

transmissão do COVID-19, que ainda estão em fase de transmissão comunitária; 

 

CONSIDERANDO que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, 

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 

de outros agravos e ao acesso universal igualitário e as ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na fórmula do artigo 146 da constituição federal de 1988. 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Ficam estabelecidas as medidas excepcionais, de caráter temporário, 

para a realização das Convenções Partidárias para as eleições municipais, a fim de possa 

haver a prevenção dos riscos de disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), no 

território do Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, condicionado ao cumprimento das 

obrigações estabelecidas abaixo:  

 

I - PROVIDENCIAR o controle de acesso das pessoas, garantindo que 

haja um distanciamento mínimo de 2,00 m (dois metros) entre os indivíduos;  

 

II – NÃO PERMITIR que a ocupação da área de atendimento e circulação 

de pessoas ultrapasse 1/3 (um terço) de sua lotação máxima e a proporção de uma pessoa a 

cada 4m2 (quatro metros quadrados);  

 

III - PROIBIR o ingresso de pessoas no ambiente de realização das 

convenções que não estejam utilizando máscaras de proteção;  

 

V – DISPONIBILIZAR álcool, na forma em gel ou líquida, a 70% 

(setenta por cento) para higienização das mãos, principalmente nos pontos de maior 

circulação de usuários; 
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V - DISPONIBILIZAR AO PÚBLICO local para a lavagem adequada das 

mãos: pia, água, sabão líquido, papel toalha no devido suporte e lixeiras com tampa e 

acionamento de pedal; 

 

VI - MANTER os ambientes arejados por ventilação natural (portas e 

janelas abertas) sempre que possível. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em10 de setembro de 2020.  
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