outros lugares com características semelhantes, com intensa interação
entre pessoas, a exemplo de feiras livres;
III - se estiver em contato com indivíduos com confirmação de Covid19, mesmo que assintomáticos, com indivíduos que estejam
apresentando sintomas gripais, tais como: tosse, espirro, dor de
garganta ou outros sintomas respiratórios, ou com indivíduos que
tenham tido contado com pessoas sintomáticas ou com confirmação da
doença.

DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO
§ 3º - Em atenção ao disposto no caput deste artigo, recomenda-se que
os indivíduos idosos, imunossuprimidos
e gestantes,IIainda que em dia
SUPLEMENTO
em relação ao esquema vacinal, mantenham o uso de máscaras.” (NR)
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“Art. 3º - ................................................................................................
EXEMPLAR DE ASSINANTE - VENDA PROIBIDA
.................................................................................................................
III - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos.” (NR)
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II - se estiver em ruas que funcionam como corredores comerciais e
outros lugares com características semelhantes, com intensa interação
entre pessoas, a exemplo de feiras livres;

Garante autenticidade e
segurança nas transações
eletrônicas.

III - se estiver em contato com indivíduos com confirmação de Covid19, mesmo que assintomáticos, com indivíduos que estejam
apresentando sintomas gripais, tais como: tosse, espirro, dor de
garganta ou outros sintomas respiratórios, ou com indivíduos que
tenham tido contado com pessoas sintomáticas ou com confirmação da
doença.
§ 3º - Em atenção ao disposto no caput deste artigo, recomenda-se que
os indivíduos idosos, imunossuprimidos e gestantes, ainda que em dia
em relação ao esquema vacinal, mantenham o uso de máscaras.” (NR)
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“Art. 3º - ................................................................................................
.................................................................................................................
III - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos.” (NR)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 02 de abril de 2022.

<#E.G.B#645663#1#700293/>

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br

DIÁRIO OFICIAL

 EXECUTIVO

SUPLEMENTO II

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022 - ANO CVI - No 23.388

Robson Santos de Araújo

Ícaro Rafael Vasques Lutigards

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICA BAHIA
Publicações ociais para
câmaras e prefeituras baianas,
com baixo custo e segurança.

Agende seu atendimento
de forma rápida e fácil

Sede Egba
71 3116 2850 / 2133
www.egba.ba.gov.br

Publicação centímetro/coluna por caderno
Diversos - R$ 221,00 			

Municípios - R$ 111,00

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br

SUPLEMENTO II

DIÁRIO OFICIAL

EXECUTIVO 

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022 - ANO CVI - No 23.388

Agende seu atendimento
de forma rápida e fácil
Sede Egba
71 3117 2517/ 2535
www.egba.ba.gov.br
R. Mello Moraes Filho, 189
Fazenda Grande do Retiro

GESTÃO
DOCUMENTAL
Digitalização, microlmagem
e guarda de documentos.

Egba. Melhores preços, melhor
qualidade, maior segurança.

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br

 EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL

SUPLEMENTO II

República Federativa do Brasil - Estado da Bahia

SALVADOR, SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022 - ANO CVI - No 23.388

Agende seu atendimento
de forma rápida e fácil
Sede Egba
71 3117 2517/ 2535
www.egba.ba.gov.br
R. Mello Moraes Filho, 189
Fazenda Grande do Retiro

LOGÍSTICA
De materiais, produtos e
equipamentos, compreendendo
coleta, recebimento, distribuição,
movimentação, armazenamento,
com gerenciamento e controle
das informações.
Egba. Melhores preços, melhor
qualidade, maior segurança.

CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br

