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 DECRETO Nº 053/2020 DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

 

“Altera os Decretos 024-2020 de 7 abril de 2020 e 

033-2020 de 31 de maio de 2020, na forma que 

indica, e da outras providências.”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que já houve no âmbito deste Município a retomada de algumas 

atividades econômicas atreladas a estrita observância das recomendações realizadas pelo 

poder público Municipal; 

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia editou o Decreto 19.964 de 01 de 

setembro de 2020 que alterou o artigo 9º do Decreto 19.586 de 27 de março de 2020. 

 

DECRETA: 

 

Art.1º - O artigo 1º do Decreto 033-2020 de 31 de maio de 2020 passa a vigorar com a 

seguinte alteração:  

 

“Art. 1º -  “ Determina a partir primeira hora do dia 30 de setembro de 

2020 a circulação e a saída bem como a chegada de qualquer 

transportes coletivos intermunicipal, interestadual, público e privado, 

rodoviário nas modalidades regular, fretamento, complementar, 

alternativo e de vans ou similares.” 

 

Art.2º - O artigo 6º do Decreto 024-2020 de 7 de abril de 2020 passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 

 

“Art. 6º - “Fica permitido a realização de eventos e atividades com a 

presença de público em até 100 (cem) pessoas, desde que previamente 

autorizados pelo Poder Público observando todas as medidas e 

providencias necessárias para os fins de preservação e de 

enfrentamento a pandemia causada pelo COVID-19, estabelecidas no 

Decreto 024-2020.” 

 

Art.3º - Acrescenta parágrafo único ao artigo 6º do Decreto 024-2020:  
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“Os participantes nos eventos autorizados no caput do artigo 6º  do 

presente Decreto deverão  observar o distanciamento mínimo de 2 

(dois) metros entre os participantes, bem como  a utilização de 

máscara facial visando o risco de contaminação pela COVID-19.” 

 

Art.4º - O artigo 12 do Decreto 024-2020 de 7 de abril de 2020 passa a vigorar com a seguinte 

alteração:  

 

“Art. 12. – “Permitir o funcionamento de bares, clubes sociais, 

recreativos e similares no período compreendido entre as 08h00 até as 

22h00.” 

 

Art.5º - Acrescenta Parágrafos §1º e §2º ao artigo 12 do Decreto 024-2020 de 7 de abril de 

2020: 

 

“§1º - Para implementar o funcionamento das atividades descritas no 

artigo 12 do Decreto 024-2020 de 7 de abril de 2020, alterado pelo 

artigo 3º deste Decreto os proprietários deverão disponibilizar apenas 

50% (cinqüenta por cento) da capacidade de suas mesas e cadeiras, 

respeitando ainda, o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada 

mesa.” 

 

“§2º - Fica terminantemente proibido a utilização de mesas e cadeiras 

nas calçadas ou ruas como forma de ampliar o espaço dos ambientes.” 

 

Art.6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 29 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 
 


