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DECRETO Nº 053 de 25 de Outubro de 2021

Estabelece,
medidas

de

no

Município

de

enfrentamento

ao

Iguaí,
novo

Coronavírus (COVID-19), e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGUAÍ, ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal,

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 ser dever do Chefe do Poder Executivo deste Município tomar as
medidas preventivas cabíveis e necessárias, sem prejuízo da razoabilidade;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, evitam a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o monitoramento dos indicadores - número de óbitos e número de
casos ativos - divulgados nos boletins epidemiológicos;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 20.780 de 08 de Outubro de 2021

Decreta:
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Art. 1º Ficam autorizados, em todo território do Município de Iguaí, desde que
respeitadas as normas sanitárias vigentes, os eventos e atividades com a presença
de público de até 1.200 (mil e duzentas) pessoas, tais como: cerimônias de
casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, circos,
parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parque de
diversões e afins.

§ 1º Os eventos desportivos coletivos poderão ocorrer com a presença de público,
desde que, cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos:

I - limitação da ocupação ao máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do
local;

II - controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local e o
contingenciamento

de

público

nas

regiões

adjacentes

de

modo

a

evitar

aglomerações;

III - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento
social adequado e o uso de máscaras.

§ 2º - Os espaços culturais funcionarão obedecendo a limitação de 50% (cinquenta
por cento) da capacidade do local.

§ 3º Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, cumulativamente, sejam
atendidos os seguintes requisitos;

I - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento
social adequado e o uso de máscaras;

II - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada;
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Art. 2º - Os eventos exclusivamente científicos e profissionais poderão ocorrer, desde
que respeitados os protocolos sanitários estabelecidos.

Art. 3º - Fica autorizada a realização de eventos com venda de ingressos e presença
de público limitada a 1.200 (mil e duzentas) pessoas.

Parágrafo único - Os eventos mencionados no caput deste artigo apenas poderão
ocorrer desde que sejam respeitados os protocolos sanitários estabelecidos,
especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscaras.

Art. 4º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento a critério do Chefe do Poder Executivo e de acordo com as recomendações
dos órgãos competentes, bem como novas medidas poderão ser adotadas.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Iguaí, Bahia, em 25 de outubro de 2021.

Ronaldo Moitinho dos Santos
Prefeito Municipal
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