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ERRATA AO DECRETO Nº 105 DE 30 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre a retificação do
Decreto nº 105 de 30 de junho de
2020.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINTADAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, vem determinar a
publicação da Errata do Decreto em questão, tendo em vista aconstatação de erro
material de digitação na ementa do caput do art. 7º e, a necessidade de se retificar
corrigindo tal erro:
Onde se lê: “Art.7º - Fica determinado toque de recolher a partir de 01 de junho de
2020, das 20:00h (vinte horas) às 04:00h (quatro horas) do dia seguinte, para
confinamento domiciliar obrigatório no território do Município de Pintadas/BA, ficando
proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessário para realização do
serviços delivery autorizados pelo art. 1º, §2º deste decreto, e acesso aos serviços
essenciais e a sua prestação, comprovando-se a necessidade ou a urgência.”
Leia-se: “Fica determinado toque de recolher a partir de 01 de julho de 2020, das
20:00h (vinte horas) às 04:00h (quatro horas) do dia seguinte, para confinamento
domiciliar obrigatório no território do Município de Pintadas/BA, ficando proibida a
circulação de pessoas, exceto quando necessário para realização do serviços delivery
autorizados pelo art. 1º, §2º deste decreto, e acesso aos serviços essenciais e a sua
prestação, comprovando-se a necessidade ou a urgência

Gabinete do Prefeito Municipal de Pintadas/BA, 30 de junho de 2020.

JOÃO BATISTA FERREIRA ALMEIDA
Prefeito Municipal
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