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DECRETON° 122 DE 21 DE AGOSTO DE 2020. 

"Dispõe sobre a prorrogação das medidas 
temporárias e emergenciais adotadas na 
prevenção, combate e controle da pandemia da 
COVID-19 no âmbito deste município e da 
outras providências". 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE  CASSIA,  ESTADO DE BAHIA, no 

uso das suas atribuições legais, e; 

CONSIDERANDO o que dispõe o  Art.  18 do Decreto Municipal n°. 120 de 06 de agosto de 

2020,. segundo o qual as medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-19 poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

politicas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 

forma do  art.  196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a reavaliação do quadro epidemiológico no âmbito deste Município, bem 

como as recomendações da equipe técnica da  area  de saúde, a orientação do Ministério Público e 

ainda a necessidade de adoção de medidas emergenciais de enfrentamento e diminuição dos 

riscos de contaminação pela COVID-19, no âmbito do Município de Santa Rita de  Cassia-BA. 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art.  1°. Este Decreto estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção a COVID-19 no 

âmbito do Município de Santa Rita de  Cassia-BA, ficando mantidas todas as demais medidas já 

fixadas anteriormente que não sejam conflitantes entre si. 
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CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO E ISOLAMENTO SOCIAL  

Art.  20. Fica determinado o fechamento total (lockdown) de todas as atividades comerciais e 

serviços no Município de Santa Rita de  Cassia-BA, a partir das 0:00hrs do dia 22 de agosto de 

2020 (sexta-feira para sábado), até as 6:00 (seis da manha) do dia 24 de agosto de 2020 

(segunda-feira), como medida excepcional de prevenção e enfrentamento da pandemia da 

COVID-19. 

§1°. Fica desde já determinado também o fechamento total (lockdown) de todas as atividades 

comerciais e serviços no Município de Santa Rita de  Cassia-BA, a partir das 0:00hrs do dia 29 de 

agosto de 2020 (sexta-feira para sábado), até as 6:00 (seis da manhã) do dia 31 de agosto de 2020 

(segunda-feira), como medida excepcional de prevenção e enfrentamento da pandemia da 

COVID-19. 

§2°. Poderão funcionar nos dias em que vigorar o lockdown SOMENTE os seguintes serviços e 

atividades comerciais, observados os horários abaixo: 

1. supermercados, mercados, mercadinhos, mercearias e congéneres (sábado das 6:00 As 12:00 

horas) 

II. casas de panificação e padarias (sábado das 06:00 As 12:00 horas)  

III. hortifruti, verdurão e frutaria (sábado das 06:00 As 12:00 horas); 

IV. açougues e peixarias (sábado das 06:00 As 12:00 horas); 

V. distribuidoras  gas  e água (sábado e domingo apenas  delivery);  

VI. farmácias e drogarias (sábado e domingo das 06:00 As 21:00 horas e após somente  Delivery);  
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VII. serviços funerários e cemitérios (sábado e domingo sem restrição de horário); 

VIII. postos de combustíveis, EXCLUSIVAMENTE para a venda de combustíveis e 

lubrificantes (sábado e domingo sem restrição de horário); 

IX. clinicas médicas e odontológicas em regime de urgência e emergência; 

X. hotéis, pousadas e similares apenas para hóspedes que venham realizar o abastecimento de 

alimentos, farmácia e de combustível no município. 

XI. Serviços de  Delivery  até as 22:00 horas (sábado e domingo); 

§3°. Os estabelecimentos que não terão suas atividades suspensas deverão manter rigoroso 

controle de entrada de consumidores limitado a 06 (seis) de modo a não permitir aglomeração de 

pessoas ou quantitativo menor de acordo com tamanho do estabelecimento.  

Art.  30. Fica proibida a circulação de pessoas em quaisquer espécies de logradouros públicos no 

Município de Santa Rita de Cássia-BÁ  a partir das 0:00 hrs do dia 22 de agosto de 2020 (sexta-

feira para sábado), até as 6:00 (seis da mania) do dia 24 de agosto de 2020 (segunda-feira), bem 

como a partir das 0:00hs do dia 29 de agosto de 2020 (sexta-feira para sábado), até as 6:00 (seis 

da manhã) do dia 31 de agosto de 2020 (segunda-feira), salvo os casos de necessidade de acesso 

aos serviços e aquisição de produtos previstos no §2°. do  art.  2° e em casos de urgências 

devidamente comprovadas.  

Art.  4°. Nos sábados e domingos em que vigorar o lockdown, fica proibido no âmbito do 

Município de Santa Rita de  Cassia-BA a comercialização de bebidas alcoólicas em todo e 

qualquer tipo de estabelecimento comercial. 

Paragrafo Único. Os estabelecimentos em que o funcionamento esteja permitido deverão adotar 

medidas necessárias para bloquear o acesso do público as prateleiras,  freezers,  geladeiras e 

demais locais de armazenamento de bebidas alcoólicas. 
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Art.  5°. Nos sábados e domingos em que vigorar o lockdown fica proibido o atendimento ao 

público nas agências bancarias, especialmente na lotérica. 

CAPÍTULO  III 

DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EM GERAL  

Art.  6°. Fica prorrogado por mais 15 (quinze) dias o funcionamento do comércio em geral, 

inclusive os estabelecimentos prestadores de serviços, apenas de segunda a sexta-feira, entre 

07:00 às 17:00 horas, os quais deverão observar as orientações das autoridades de saúde e 

sanitária de forma a evitar aglomerado considerável de pessoas e as medidas previstas nos 

incisos do  Art.  6° do Decreto Municipal n°. 120 de 06 de agosto de 2020.  

Art.  7°. Fica proibido enquanto perdurar a pandemia como medida preventiva de contenção a 

COVID-19, a circulação e o ingresso de vendedores ambulantes de qualquer espécie de 

mercadoria oriundos de outros municípios e estados no território do Município de Santa Rita de  

Cassia-BA. 

§1°. As barracas e vendedores ambulantes, residentes e instaladas neste município somente 

poderão funcionar, por 15 (quinze) dias, de segunda a sexta-feira entre 07:00 as 17:00 horas e 

deverão isolar por meio de fita ou objeto semelhante o espaço utilizado de modo a manter um 

distanciamento mínimo de 02 (dois) metros além de disponibilizarem álcool 70 % para 

higienizaçâo dos clientes. 

§. 2°. 0 descumprimento deste artigo poderá ensejar a aplicação de multa e apreensão da 

mercadoria. 

CAPÍTULO IV 

DA FEIRA LIVRE DE ABASTECIMENTO  

Art.  8°. Fica prorrogada pelo prazo de 15 (quinze) dias a suspensão do funcionamento da feira 

livre de abastecimento. 
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CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DE BARES, DISTRIBUIDORAS, RESTAURANTES E 

ESTABELECIMENTOS SIMILARES  

Art.  90. Fica prorrogado por mais 15 (quinze) a suspensão de funcionamento dos bares e 

distribuidoras no âmbito do município de Santa Rita de  Cassia-BA. 

§10. Excetuados os dias em que vigorar o lockdovvn, os estabelecimentos previstos no caput 

deste artigo poderão funcionar apenas pelo sistema  delivery  entre 07:00 até As 22:00 horas, 

adotando, em qualquer caso, medidas suficientes de higienização no desempenho das atividades, 

obedecendo os protocolos e mantendo um distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre as 

pessoas. 

§2°. Fica expressamente proibida a entrada de clientes e o consumo de bebidas nas dependências 

dos estabelecimentos citados neste artigo. 

§ 3°. 0 descumprimento deste artigo poderá ensejar a aplicação de multa, apreensão da 

mercadoria e interdição do estabelecimento.  

Art.  10. Os restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e estabelecimentos similares, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, excepcionalmente e com o único objetivo de resguardar o interesse da 

coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do Coronavirus, somente 

poderão funcionar pelo sistema de retirada até as 17:00 horas e  delivery  até As 22:00 horas, 

sendo proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo em suas dependências. 

Paragrafo Único. O Serviço de  Delivery  até as 22:00 horas também será permitido nos sábados 

e domingos em que vigorar o lockdown. 

CAPÍTULO VI 

DA RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE LOCOMOÇÃO NOTURNA 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE  CASSIA  

GABINETE DO PREFEITO 
CNPJ: 13.880.711/0001-40 

Travessa Professora Helena, s/n°, - Centro -- Santa Rita de Cássia — BA — CEP: 47.150-000  

Art.  11. Fica prorrogada por mais 15 (quinze) dias a restrição de locomoção noturna, vedados a 

qualquer indivíduo a permanência e a circulação em vias, locais e praças públicas, das 19:00 As 

05:00 horas no âmbito do município. 

§1°. Ficam excetuadas da restrição prevista no caput deste artigo as hipóteses de deslocamento a 

serviços de saúde ou farmácia, ou situações em que restem comprovada a urgência. 

§2°. Os serviços de  delivery  poderão funcionar impreterivelmente entre as 07:00 As 22:00 horas. 

§3". A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e 

colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuem em unidade pública ou privada de 

saúde, bem como outros serviços essenciais. 

CAPÍTULO VII 

DOS EVENTOS EM GERAL  

Art.  12. Fica proibida, no âmbito do município, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a realização de 

festas, cultos religiosos, eventos e confraternizações, inclusive em residências, chácaras, clubes e 

locais afins estando o descumprimento desta determinação sujeito a aplicação das penalidades 

previstas na legislação. 

CAPÍTULO VIII 

DO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS E AFINS  

Art.  13. Fica suspenso, por mais 15 (quinze) dias, o funcionamento de academias de ginástica e 

demais estabelecimentos do gênero no âmbito do município de Santa Rita de  Cassia-BA. 

§10. As academias ao ar livre instaladas neste município serão interditadas pelo prazo de 15 

(quinze) dias; 
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§ 2'. Fica da mesma forma proibida, por 15 (quinze) dias, a aglomeração de pessoas em pragas e 

parques, incluindo a prática de atividades esportivas em quadras e campos de futebol públicos e 

particulares. 

CAPITULO IX 

DO FUNCIONAMENTO DOS SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS E 

ESTABELECIMENTOS AFINS  

Art.  14. 0 funcionamento dos salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos do gênero, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, no âmbito do território do município de Santa Rita de Cássia-BA, 

fica sujeito as seguintes determinações: 

I - 0 atendimento ao público nos estabelecimentos descritos no caput deste artigo fica permitido 

até as 171100min. 

II - 0 atendimento SOMENTE poderá ser realizado por meio de agendamento prévio por meio 

de comunicação disponibilizado pelo profissional de modo a evitar o contato entre os clientes.  

III  - É obrigatória a utilização de máscara de proteção respiratória, cujo uso deverá cobrir, 

necessariamente, a boca e o nariz, pelo cliente e pelo profissional responsável pelo atendimento, 

durante todo o período de permanência no interior do estabelecimento; 

CAPÍTULO X 

DAS PENALIDADES  

Art.  15. 0 descumprimento das medidas descritas no presente Decreto poderá configurar o crime 

contra a saúde pública previsto no  Art.  268, do Código Penal, que dispõe "Infringir 

determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença 

contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa", sem prejuízo de outras penalidades 

constantes na legislação. 
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Art.  16. A Vigilância Sanitária ficará encarregada da realização da fiscalização das medidas 

estabelecidas no presente Decreto e demais já publicados, devendo utilizar, sempre que 

necessário, do poder de policia para fazer o quanto determinado, advertindo o responsável pelo 

estabelecimento de que o não cumprimento das referidas medidas será caracterizado como 

infração a legislação municipal, sujeitando o infrator As penalidades e sanções cabíveis.  

Art.  18. Além da responsabilidade penal, o descumprimento das medidas de saúde para o 

enfrentamento do novo Coronavirus (COVID-19), decretadas no âmbito do Município de Santa 

Rita de Cássia-BA, enseja ao infrator a aplicação de multas pecuniárias, sem prejuízo da adoção 

de medidas administrativas como advertência escrita, a apreensão e interdição. 

Parágrafo Único. Para aplicação de multa deverá ser observado, especialmente o procedimento 

estabelecido nos artigos 194 a 214 da Lei Municipal n°. 07 de 04 de junho de 2007 e Decreto 

Municipal n°. 118 de 2020. 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art.  19. Fica prorrogado o fechamento do Parque Araujinho e demais balneários que 

possibilitem aglomeração de pessoas pelo prazo de 15 (quinze) dias.  

Art.  20. As medidas excepcionais previstas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer 

momento, inclusive diariamente, consoante A evolução epidemiológica no município e As 

diretrizes de órgãos estaduais e federais no enfrentamento ao COVID-19.  

Art.  21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita de  Cassia-BA, 21 de agosto de 2020. 

ROMUAL SETÚBAL 
P  feito  Munici al 
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