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Decretos

DECRETO Nº 041/2020, DE 24 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe

sobre

novas

medidas

para

funcionamento parcial do comercio local em
decorrência da Pandemia do Coronavírus
(COVID-19) no âmbito do Município de Santa
Inês – Estado da Bahia”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela vigente Lei Orgânica Municipal, com fulcro
na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como com
fundamento no quanto disposto pela Constituição Federal, e,

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, Ministério da
Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional;
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus
(2019nCoV);

CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Santa Inês/BA tomar todas as
providências no sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir
que esta ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde;

CONSIDERANDO que as medidas preventivas de natureza restritiva até então
instituídas apresentam significativos efeitos sobre o comércio local, afetando a
fonte de renda da população, e que o o processo de combate a pandemia do
COVID-19 se revela longo, exigindo dos poderes públicos a busca constante do
equilíbrio entre os diversos fatores sociais, especialmente no âmbito da saúde,
da economia e do social;
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CONSIDERANDO que as medidas legislativas e administrativas para oferta de
apoio à população em situação de vulnerabilidade já foram iniciadas, seja no
âmbito municipal (por meio dos auxílios eventuais), seja no âmbito federal
(com o pacote de medidas aprovadas recentemente pelo Congresso Brasileiro)
e que as medidas restritivas mais rigorosas são mantidas no município desde o
dia 23 de março de 2020;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de garantir a população o mínimo
acesso a bens e serviços, bem assim aos comerciantes o exercício de suas
atividades, de forma a não interromper prematuramente, as medidas de
contenção da disseminação do COVID-19, via isolamento social;

DECRETA:
Art. 1º. Fica prorrogado o prazo previsto no decreto nº. 034, de 06 de abril de
2020 pelo período de 07 (sete) dias, com vigência até 30/04/2020,
permanecendo SUSPENSOS o FUNCIONAMENTO dos estabelecimentos
comerciais, esportivos, religiosos e das atividades nele consignadas, até
ulterior deliberação, mantendo-se em vigência todos os demais prazos e
restrições previstas no decreto anterior expedido para evitar a disseminação
de infecção viral relativa ao COVID-19.

Art. 2º. Fica permitido aos estabelecimentos comerciais (Lojas de roupas,
Calçados, Óticas, Móveis, Aparelhos eletrônicos, armarinhos, variedades e
Relojoarias) o funcionamento para atendimento ao público das 08h00min às
13h00min.

§1º.

Os

estabelecimentos

comerciais

(Lanchonetes,

Trailers

de

comercialização de alimentos, Sorveteria e Açaí) poderão funcionar das
08h00min às 13h00min, mais não poderá de hipótese alguma haver consumo
local, como também não poderá portar mesas, cadeiras e bancos.
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Art. 3º. Permanecem autorizadas a funcionar, de portas fechadas,
exclusivamente em regime de delivery os seguintes estabelecimentos:
I – Restaurantes,
II – Distribuidoras de Gás, Distribuidoras de Água e Bebidas,
Art. 4º. Fica determinado aos estabelecimentos e serviços que permanecerão
em funcionamento no Município, a adoção das seguintes medidas;

I-

Deverá ser respeitada a distância mínima de 2 metros de distância entre

cada pessoa nas filas de espera, inclusive nas filas de acesso ao
estabelecimento comercial;
II - Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares
estratégicos de fácil acesso de álcool em gel 70% para utilização de
funcionários e clientes;
III- Limitação do número máximo de clientes, compatível com o tamanho do
estabelecimento, evitando a aglomeração de pessoas aguardando atendimento,
podendo o estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a
entrada;
IV - Garantir aos funcionários o uso de máscaras, de pano ou descartáveis,
devendo a troca ser realizada a cada período de trabalho ou sempre que
tornar-se úmida ou apresentar sujidades;
V - Incentivo ao pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de
dinheiro em espécie;
VI - Higienizar quando do início das atividades após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque (balcão, caixas, carrinhos de
compras e outros);

Art. 5º. Em todos os estabelecimentos em funcionamento, só será a
permanência de funcionários que estiverem usando máscaras, sob pena de
notificação prévia e, no caso de reincidência, poderá acarretar o fechamento
imediato do estabelecimento o impeditivo aqui determinado.
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Art. 6º. Fica estabelecido a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção
individual para auxílio no combate e contenção da pandemia de coronavírus,
aos motoristas e motociclistas no âmbito do município de Santa Inês/BA.
Art. 7º. Fica prorrogado até o dia 30 de abril de 2020, a circulação, a saída e a
chegada de ônibus interestaduais e intermunicipais no âmbito do Município de
Santa Inês/BA.
Art. 8º. O descumprimento de qualquer determinação ensejará na aplicação de
multa, abertura de processo administrativo para cassação do alvará de
funcionamento e fechamento do comércio por tempo indeterminado, sem
prejuízo das sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 ambos do Código
Penal, consoante Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e Ministério da
Justiça.
Art. 9º. Todas as disposições contidas nos decretos referentes a medidas
preventivas de enfrentamento em decorrência a Pandemia do Coronavírus
(COVID-19), que não foram revogadas ou modificadas por este Decreto ficam
mantidas até o dia 30 de abril de 2020.

Art. 10º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 24 de abril de 2020.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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