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DECRETO Nº 266, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
Altera disposições do Decreto nº 265 que Institui, no
Município de Dom Macedo Costa, as restrições
indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, bem assim tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, na Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº
356, de 11 de março de 2020, e
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma
do art. 196 da Constituição Federal;
Considerando a redução do número de casos e mortes causados pelo coronavírus,
DECRETA
Art. 1º - Fica autorizada a realização de eventos esportivos, com presença de torcida que não
ultrapasse 500 (quinhentas) pessoas.
Parágrafo único - Os eventos mencionados no caput deste artigo apenas poderão ocorrer desde
que, cumulativamente, sejam atendidos pelos técnicos, organizadores, colaboradores e
torcedores, os seguintes requisitos:
I – uso de máscara;
II - distanciamento social adequado de 1,5m;
III – disponibilização de álcool em gel.
Art. 2º - Conforme art. 9º do Decreto Estadual nº 20.658, de 20 de agosto de 2021, a Polícia
Militar apoiará as medidas necessárias ao cumprimento do presente Decreto.
Art. 3º - Aplicar-se-á no âmbito Municipal todas as regras especificadas em todos Decretos
Estaduais, independente de referência neste Decreto e suas alterações.
Art. 4 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se válidas as
disposições dos Decretos anteriores, que não conflitarem com o presente Decreto.
Dom Macedo Costa, 08 de outubro de 2021.
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Prefeito Municipal

