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I} E C R E T O N" 120 DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre ,rovtts medidas temporárias e
emergenciais ítdotodas fifl prevençfro, cambate e

controle da pandemia da COWD-lg no ômbito
deste município e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAI\TTÂ RITA DE CÁSSIA, ESTÀI}O DE BAHIA, AO

uso das suas atribuições legais, e;

CONSIDERANIIO a declaração da condiçâo de traosmissão pandêmica da infecção humana

pelo COVID- 19, anunciada pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, offi 11 de março de

202ü;

CONSTDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importáncia Nacional

(ESPIN) decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Po*aria no 188, de 03 de janeiro de

Z0ZA, em virtude da disseminação do Coronavírus (COVID-I9);

CON§IDERANDO os receotes dados estatísticos acerca da propagação do Coronavírus (Covid-

19) em toda a região oeste da Bahia, a partir dos quais, impende concluir pelo elevado avanço da

doença;

CON§IDERANDO que os pacientes de Covid-19, em estado grave, recebem atendimento em

Unidades de Terapia Intensiva do Hospital do Oeste, localizado no município de BarreiraslBA;

CONSIDERÀNDO que dos leitos de UTI no Hospital do Oeste estão quase esgotados;

CONSIDERANDO que, por iniciativa do Ministério Público do Estado da Bahia, o Consórcio

Público Interfederativo de Saúde do Estado da Búia reuniu seus consorciados no intuito de

adotar medidas de prevenção e combate à Covid-I9 em toda aregíáo;
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CONSIDERANDO que não existe vacina paÍa a Covid-I9 e o distanciamento social é a única

medida efrcaz na prevenção à doença;

CONSIDERANDO que os artigos 23, ll,06o, 05o, 16, 17,7o,9o dos Decretos no. 106, 107, 109,

i 1 1, 1 14, ll5, 116, 117 e 119 de 2020, respectivamente, estabelecem que as medidas previstas

poderão ser reavaliadas a qualquer momento de acordo com a situação epidemiológica do

Município.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES rnrr,rMrNARES

Art. 1o. Este Decreto estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-l9 no

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

fixadas anteriormente que não sejam conflitantes entre si.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO E ISOLAMENTO SOCIAL

Art. 2". Fica determinado o fechamento total (lockdown) de todas as atividades comerciais e

serviços no Município de Santa Rita de Cássia-BA, a partir das 0:00hrs do dia 08 de agosto de

2020 (sexta-feira para sábado), até as 6:00 (seis da manhã) do dia l0 de agosto de 202A

(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 Cássia-BA, apartir das 0:00hrs do dia l5 de

agosto de 2020 (sexta-feira para sábado), até as 6:00 (seis da manhã) do dia 17 de agosto de 2020

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

COVID-19.
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§2". Poderão funcionar nos dias em que vigorar o lockdown SOMENTE os seguintes serviços e

atividades comerciais, observados os horiários abaixo:

I. supermetcados, mercâdos, mercadiúos, mercearias e congêneres (sábado das 6:00 às 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 às 12:00 horas);

IV. açougues e peixarias (sábado das 06:00 às l2:00 horas);

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

VI. farmácias e drogarias (sábado e domingo das 06:00 às 21:00 horas e após somente Delivery);

VII. serviços funerários e cemitérios (sábado e domingo sem restrição de horário);

VIII. postos de combustíveis, EXCLUSryAMENTE paru 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 rcalizar o abastecimento de

alimentos, farmácia e de combustível no município.

XI. Serviços de Delivery ate às 22:00 horas, salvo para a entrega de medicamentos (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 tamaúo do estabelecimento.
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Art. 3'. Fica proibida a circulação de pessoas em quaisquer espécies de logradouros públicos no

Município de Santa Rita de Cássia-BA a partir das 0:00hs do dia 08 de agosto de 2020 (sexta-

feira para sábado), até as 6:00 (seis da manhã) do dia 10 de agosto de 2A20 (segunda-feira), bem

como a partir das 0:00hs do dia 15 de agosto de 2020 (sexta-feira para sábado), até as 6:00 (seis

da manhã) do dia 17 de agosto de 2020 (segunda-feira), salvo os casos de necessidade de acesso

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

devidamente comprovadas.

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

Município de Santa Rita de Cássia-BA a comercialízaçáo 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 às prateleiras, freezers, geladeiras e

demais locais de armazenamento de bebidas alcoólicas.

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 permitido o funcionamento do comércio em geral, inclusive os estabelecimentos

prestadores de serviços a partir do dia 10 de agosto de 2A20, por 15 (quinze) dias, 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, devendo:

I - 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;
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II - manter rigoroso controle de limpeza de equipamentos de uso comum, tais como, máquinas de

cartão de crédito/débito, teclados de computadores e todas as superfícies que são tocadas com

frequência pelos usuários/consumidores.

III - reforçar a utilização de Equipamento de Proteção Individual EPI pelos kabalhadores que

rcalizalr";. as atividades de limpeza e higienização do estabelecimento;

IV - disponíbllizar locais para higienizaçáo das mãos com água corrente e sabonete líquido ou

disponibilizar pontos com álcool gel a 70Yo (setenta por cento) para utilização por seus

funcionários e usuários/consumidores.

V - higienizaçáo periódica a cada 3 (três) horas de funcionamento do estabelecimento;

VI - permitir apenas a entrada de pessoas que estejam utilizando máscara de proteção

respiratória, cujo o uso deverá cobrir, necessariamente, a boca e o nariz.

VII - realizar procedimento de lttgíentzação de todos os consumidores que adentrarem e saírem

dos estabelecimentos, através de borrifação de álcool TA % em srurs mãos;

VI[I - fazer respeitar o espaçamento mínimo de 2 metros entre as pessoas nas filas internas e

externas que se fonnarem;

IX - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, das atividades

em que exista contato com outros funcionários ou com o público todos os empregados que

apresentem sintomas de contaminação pela COVID-l9.

Parágrafo Único. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste artigo será caracterizado

como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções previstas em

lei, inclusive aplicação de multa apreensão da mercadoria e interdição do estabelecimento.

Art. 7". Fica proibido enquanto perdurar a pandemia Çomo medida preventiva de contenção a

COVID-19, a circulação e o ingresso de vendedores ambulantes de qualquer espécie de
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mercadoria oriundos de outros municípios e estados no território do Município de Santa Rita de

Crássia-BA.

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

poderão funcionar, a partk de 10 de agosto de 2A20 entre 07:00 às 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 Q/, para higienização dos clientes.

§. 2". O descumprimento deste artigo poderá ensejar a aplicação de multa e apreensão da

mercadoria.

CAPÍTTJLO IV

DA FEIRA LIVRE DE ABASTECIMENTO

Art. 8o. Fica suspenso, a partir da publicação deste Decreto, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o

funcionamento da feira livre de abastecimento.

CAPÍTULO V

DO FTIIICIONAMENTO DE BARES, DISTRIBUIDORAS, RESTAIIRANTES E

ESTABELECIMENTOS SIMILARES

Art. 9'. Fica prorrogado por mais 15 (quinze) a suspensão de funcionamento dos bares e

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

§1o. Excetuados os dias em que vigorar o lockdown, os estabelecimentos previstos no caput

deste artigo poderão funcionar apenâs pelo sistema delivery entre 07:00 até às 22:AA 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.
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§ 3". O descumprimento deste artigo poderá ensejar a aplicação de multa, apreensão da

mercadoria e interdição do estabelecimento.

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

pÍazo 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 Coronavírus, somente

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

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

CAPÍTULO YI

DA RESTRTÇÃO TEMPORÁRrA DE LOCOMOÇÃO NOTURNA

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

10 de agosto de2A20, vedados a qualquer indivíduo a permanência e a circulação em vias, locais

e praças públicas, das 19:00 às 05:00 horas no âmbito do município.

§1o. Ficam excetuadas da restrição prevista no caput deste artigo as hipóteses de desloçamento 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 às 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 EYENTOS EM GERAL

Art.12. Ficaproibida, no âmbito do município, pelo prazo de 15 (quinze) dias, arealização 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.
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CAPÍTULO VIII
DO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS E AFINS

Art. 13. Fica suspenso, pelo período de 15 (quinze) dias, o funcionamento de academias de

ginástica e demais estabelecimentos do gênero no âÍnbito do município de Santa Rita de Cássia-

BA.

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

(quinze) dias;

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

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

particulares.

CAPÍTULO tX

DO FUNCIONAMENTO DOS SALÔES DE BELEZA, BARBEARIAS E

ESTÂBELECIMENTOS AFINS

Art. 14. O 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 - O atendimento ao público nos estabelecimentos descritos no caput deste artigo fica permitido

até as 17h00min.

II - O 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 - E 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;
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CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Fica determinado o fechamento do Parque Araujinho e demais balneários que

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

Art. 16. As pessoas fisicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas

neste Decreto, e o seu descumprimento açarretarâresponsabihzaçáo, nos termos previstos em lei.

Art. 17. A Vigilância Sanitiíria 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 çaracterizado como

infração a legislação municipai, sujeitando o infrator às penalidades e sanções cabíveis, inclusive

fechamento do estabelecimento, apreensão de mercadorias e multa.

Parágrafo Unico. Para aplicação de penalidade deverá seÍ observado especialmente o

procedimento estabelecido nos artigos 194 a2l4 da Lei Municipal n". 07 de 04 de juúo de2007

e Decreto Municipal no. 1 18 de 2020.

Art. 18. As medidas excepcionais previstas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer

momento, inclusive diariamente, consoante à evolução epidemiológica no município e às

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

Art. 19". Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. revogando-se as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de de Cássia-BA" 06 de agosto de2020.

ROMU SETÚBAL


