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Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
GOVERNO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA

DECRETO Nº 91 DE 28 DE JUNHO DE 2021

EMENTA: Dispõe sobre a ampliação, no
âmbito da Administração Pública, das
medidas temporárias e emergenciais de
prevenção de contágio pelo COVID 19
(Coronavírus), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA-BA, ESTADO
FEDERADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, ainda:
CONSIDERANDO que inobstante, todas as medidas adotadas desde o início dos
efeitos da pandemia no Estado da Bahia, os números de infectados seguem em uma crescente
mesmo que moderada, no município, e no próprio Estado da Bahia;
CONSIDERANDO a imperiosidade de se adotar ações conjuntas no município, com
vistas a se evitar a ampliação dos casos positivos de COVID-19, nesta segunda onda do seu
contágio no município;
CONSIDERANDO a prorrogação, pelo Governo do Estado da Bahia de medidas de
combate e prevenção à COVID 19 e, a importância de mantermos ações conjuntas nesta
perspectiva;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença;
DECRETA:
Art. 1º - Ficam suspensas, pelo período de 28 de março a 05 de julho de 2021, as
atividades de classe:
I - de todas as unidades escolares integrantes da Rede Municipal de Educação;
II - de todos os estabelecimentos da Rede Privada de Ensino licenciados pela
Prefeitura Municipal de São José da Vitória.
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Parágrafo único. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto
será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e
sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento.
Art. 2º - Estas medidas poderão sofrer alterações, ajustes ou serem revogadas a
qualquer momento, de acordo com a evolução ou involução do COVID 19 (Coronavírus) na
nossa região.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA-BA, em 28 de Junho
de 2021.

JEOVÁ NUNES DE SOUZA
PREFEITO
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