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DECRETOn,? 148/2020

Dispõe sobre o toque de recolher e medidas

temporárias de prevenção ao contágio pelo

Coronaviru s (COVID-19) no âmbito do território

no Município de Santo Estevão, na forma que

indica e dá outras providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO, ESTADO DA BAHIA,

no exerctcio das suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do

Município.

CONSIDERANDO as ações discutidas pelo Comitê Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO as medidas de segurança adoradas no município e as

positivas verificadas no combate a disseminaçào do coronarivirus:

Considerando a Lei Estadual n? 14.258, de 14 de abril de 2020, que

dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento de máscaras em

estabelecimen tos industriais, comerciais, bancários,

rodoviários, e de transporte de passageiros nas modalidades pública e

privada, como medida de enfrentamento a disseminação do novo

coronavírus, causador da COVID··19.

Considerando a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal,

proferida na data de 15 de abril de 2020, nos autos da Ação Direta de

Inconsti tucionalidade 6.341-DF,
,I

reconhecendo a competência

concorrente da União, Estados, DF e Municípios no combate à COVID-

19;

CONSIDERA,NDO que fi situação demanda o emprego urgente de

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos

____ à_s_a,údepública, a fim de ~V~Ic'lra dissemina:ã~~ da ~oen~,=-· y __..._..
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CONSIDENRANDO, o quanto determinado no Decreto Estadual n?

19.829 de 10 de julho de 2020, que institui nos municípios indicados

as restrições de circulação noturna como medida de enfrerrtamento ao

novo coronavírus;

DECRETA:

Art. 11) - Fica determinado as restrições de locomoção noturna, do

13 de julho de 2020 até c dia a 27 de julho de 2020, das 18:00 às 05:00

horas do dia seguinte, para confinamento domiciliar em todo território

do Município de Santo Estevão, ficando terminantemente proibido a

circulação de pessoas, exceto quando necessário para acesso aos

serviços essenciais e sua prestação, comprovando a necessidade

urgencia,

Art. 2° - Fica determinado que a suspensão de estabelecimentos

cornercrais e serviços públicos e privados no rrrurncrpio de Santo

Estevão, excetuando as seguintes autorizações .

•
I - ficam autorizadas fi funcionar, as clínicas e consultórios médicos,

odontológicas, fisioterápicas, nutricionais, estéticas, psicologia e

laboratórios de análise clínicas e estabelecimentos que forneçam

insumos hospitalares com. funcionamento das 07:00 até as 17:00 horas;

II - ficam autorizadas a funcionar os estabelecimentos do' ramo

Materiais de Construção, de 08:00 às 14:00 horas, no intuito de atender

a venda de EPI-Equipamento de Proteção Individual e materiais

necessidades essenciais para manutenção dos imóveis residenciais,

industriais e comerciais;

II! - ficam autorizadas a funcionar as oficinas, borracharias e casas de

automotores de 08:00 às 14:00 horas;

IV ,- ficam autorizados a funcionar os restaurantes das 11:00 às 15:

horas, / .
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------------------- ,-----------------------'" ._------_._----
v - ficam autorizados a funcionar o Centro de Abastecimento Lineu

Cerqueira da Silva de segunda-feira a sábado das 05:00 até as 14:

horas, apenas o comércio de gêneros alimentícios e materiais ue

limpeza, sendo regulamentada por portaria de competência

Secretaria de Obras, Serviços e Meio Ambiente os demais atos e

recomendações;

VI - ficam autorizados a funcionar as lanchonetes, sorveterias ;~
i

congêneres das 08:00 as 14:00 horas.

VII - ficam autorizados a funcionar os mercados, mercadirihos e

congêneres das 07:00 às 17:00 horas, e terminantemente proibido o

consumo de bebidas alcoólicas no interior desses estabelecimentos

comerciars;

VIII - postos de combustíveis;

IX - ficam autorizados a transitar após o horário estabelecido no artigo

10 deste decreto, os profissionais de imprensa em atividade de

jornalístico.
,I

Parágrafo único - restaurantes que estejam funcionando regIme

entrega domiciliar, sendo proibido o sistema de retirada no local

estabelecimento comercial após às 18:00 horas.

Art, 3° Nos estabelecimentos comerciais permitidos, o funcionamento

de uma pessoa a cada 9m2 (nove) metros quadrados,

estabelecimento para que evitem aglomerações, redobrando o cuidado

com a higiene dos colaboradores e das manipulações dos produtos.

Parágrafo único - Obrigatório a disponibilizaçào do funcionário na

entrada do estabelecimento comercial para a higienizaçào dos carros

compras previamente ao acesso dos çlientes.

Art. 4° Fica autorizado a funcionar as lojas de roupas, ccnfecções,
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de 08:00 as 14:00 horas inclusive para recebimento de seus créditos

junto a seus clientes sendo de responsabilidade do proprietário a

limitação de uma pessoa a cada 9m2 (nove) metros quadrados,

obedecendo os cuidados com a higiene e proteção dos setrs

colaboradores e clientes evitando todo e qualquer tipo de aglomeração.

Art. 5° Fica autorizada a realização de encontros religiosos

presenciais, em templos, igrejas e demais instituições religiosas, por

três dias na semana, limitado em 50 pessoas por templos e igrejas sede

e em 20 pessoas nas congregações eiigrejas fora da sede, das 07:00 ate

as 17:00 horas.

Parágrafo único- Obrigatório o uso de máscaras, bem como o respeito

ao distanciamento de uma pessoa a cada 9m2 (nove)metros quadrados

e que o espaço seja higienizado após cada celebração ou culto ..

Art. 6° - Fica mantido a suspensão de todos os pontos de transportes

para recebimento e/ou transbordo de pessoas até a zero hora do dia 27

de julho de 2020;

Art. 7° - Ficam susperisas as atividades educacionais, em todos os

cursos, creches, escolas, universidades e faculdades, da rede de ensino

pública e privada do rrrunicípio.

Art. 8° - Ficam suspensas as aulas da rede municipal de erismo,

podendo ser· prorrogado por igual período, caso haja mudança do

cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade ele

revisão a qualquer tempo.

Art. 9° - Fica do mesmo modo suspensa a realização de eventos

coletivos, realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública

direta, indireta, privados, com ou sem fins lucrativos, que impliquem em

aglomerações de pessoas à partir da publicação desse decreto.

Praça 7 de setembro, nº 548, Centro, Santo Estevâo/Ba -- CEP44.190··000
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Art. 10° - As Secretarias Municipais devem promover tratamento

especial aos idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e

cnanças,considerados grupos vulneráveis, promovendo a devida

orientação e procedimento para a prevenção.

Parágrafo único - As Secretarias Municipais deverão manter a

suspensão das atividades, sob sua responsabilidade, que envolvam

idosos, visando evitar o contato físico, podendo haver a ampliação do

publico protegido, se necessário.

Art. 11° - As disposições deste Decreto se aplicam aos agentes políticos,
~

servidores públicos efetivos, comissionados e contratados com base no

Regime Especial de Direito Administrativo, empregados públicos, bem

como, no que couber, aos colaboradores contratados por meio de

contrato de prestação de serviço terceirizado.

Art. 12° ~ O não cumprimento das regras estabelecidas nó presente

decreto sujeita a qualquer cidadão infrator no âmbito do município as

penas previstas em lei, em especial;

I - denuncia pelo crime previsto no art. 268 do Código Penal por

infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução

ou propagação de doença contagiosa]

II - aplicação de multa de R$ 1.043,00 (mil e quarenta e três reais);

Ill - suspensão imediata da autorização de funcionamento prevista em

lei complementarmunicipal;

Art. 13° - Os órgãos da administração pública municipal direta, através

da Secretaria Municipal de Transporte e Trãnsito, da Secretaria de

Obras e Meio Ambiente, dos Fiscais e Agentes de tributos, da Guarda

Municipal,. da Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária,

procederá com a fiscalização, autuação e cumprimento da sua

respectiva competência, de acordo cop1 a Lei Orgânica do Município.

Praça 7 de setembro, nº 548, Centro, Santo Estevão/Ba - CEP44.190-000
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Art. 14° - Fica determinado a obrigatoriedade de uso de máscaras em
i

estabelecimentos públicos, industriais, COmerCIaIS, bancários,

rodoviários, e de transporte de passageiros nas modalidades pública e

privada.

Art. 15° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos jurídicos, bem como ficam .revogadas as d.isposições

em contrário.

Santo Estevão, 13 de julho de 2020.

~2_--~-
Rogéri<~tos Costa{ .

Prefeito

Ricardo O. Rebelo de Matos

Procurador Geral do Município
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