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Atos Oficiais
Decreto                                                                                                             

N° 020/2022

                                                                                                             

DECRETO Nº 020/2022, DE 07 DE ABRIL DE 2022.

“Dispõe sobre o uso de MÁSCARAS em espaços pú-

blicos e privados de uso coletivo no município de 

Tabocas do Brejo Velho-BA e dá outras providenci-

as”.

O Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, Senhor 

FLÁVIO DA SILVA CARVALHO, no uso de uma de suas atribuições e deveres legais, 

especificamente o que dispõe a LEI ORGANICA MUNICIPAL, resolve:

Considerando, os baixos índices de casos suspeitos ou confirmados neste mu-

nicípio por infecção ao Covid-19;

Considerando, o avanço do sistema vacinal completo no território municipal 

de Tabocas do Brejo Velho-BA;

Considerando, o monitoramento constante dos indicadores pela Secretaria de 

Saúde do Município em relação ao número de casos novos ativos e com suspeitas, 

tendo baixa significativa nos índices de contaminações e internações;

Considerando, a possibilidade de reavaliação do quanto disposto no presente 

decreto e a vigilância constante dos índices e monitoramento epidemiológico;

Considerando, o Decreto Estadual nº 21.295 de 02 de abril de 2022, onde fle-

xibiliza o uso da máscara. 
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DECRETA:

Art. 1º A partir do dia 08/04/2022 será facultado o uso de máscaras em ambien-

tes abertos, públicos ou privados, em vias públicas e demais locais de uso coletivo;

           Parágrafo Único: Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras nos casos 

a seguirem expostos:

I- Espaços fechados, públicos ou privados acessíveis à população em geral;

II- Transportes coletivos;

III- Estabelecimentos destinados à prestação de serviços de saúde (incluindo 

Farmácias);

IV- Por pessoas com sintomas gripais em qualquer ambiente de uso coletivo.

         

         Art. 2º Fica mantida a obrigatoriedade da exigência da apresentação do compro-

vante vacinal nos termos do Decreto nº 5.773/2022;

         Art. 3º As medidas presentes poderão serem revisadas a qualquer tempo em caso 

de agravamento da crise sanitária relacionada a Covid-19.

                    Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as dis-

posições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 07 de abril de 2022.




