
PREFEiTURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito

DECRETO n.oI161/2020

Chefe de Servi os Especiais
de Publicidooe e Alas Administrativos

CPf.: 078.387.575-41 De.c n° 37/2017

Prorroga o toque de recolher e medidas

temporárias de prevenção ao contágio pelo
Coronavírus (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 exercício 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 adotadas no município e as

positivas verificadas no combate a disseminação do coronarivirus;

Considerando a Lei Estadual na 14.258, de 14 de abril de 2020, que

dispõe sobre a obrigatoriedade de uso e fornecimento .de máscaras era

estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários,

rodoviários, e de transporte de passageiros nas modalidades pública e

privada, corno medida de enfrentamento à disseminação do novo

coronavírus.vcausador da COVID-19,•
DECRETA:

Art. 1°_ Fica determinado toque de recolher do dia 03 de agosto de

2020, até o dia 17 de agosto de 2020, das 20:00 horas 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 oara
J.

acesso aos
. , . - , 'd 1serviços essenciais e sua prestação, comprovando-se a necessr ace

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

cornerctars e serviços públicos e privados no município de Santo

Estevão, destacando as seguintes autorizações.

I - ficam autorizadas a 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 18:00 horas;

II - ficam autorizadas a funcionar os estabelecimentos do ramo de

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

a venda de EPI-Equipamento de Proteção Individual e materiais de

necessidades essenciais para manutenção dos imóveis residenciais,

industriais e comerciais;

Ill - ficam autorizadas a funcionar as oficinas, borrachar ias e casas de
j

automotores de 08:00 às 14:00 horas;

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

horas,

V - ficam autorizados a funcionar o Centro de Abastecimento Lineu

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

horas, apenas o comércio de gêneros alimentícios e materiais de

limpeza, sendo regulamentada por portaria de competência da

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

-recomendações;

VI - ficam 'autorizados a funcionar as lanchonetes, sorveterias e

congêneres das 08:00 as 14:00 horas.

VII -, ficam autorizados a funcionar os mercados, mercadirihos e

congêneres das 07:00 às 19:00 horas, e terminantemente proibido o

consumo de bebidas alcoólicas no interior desses estabelecimentos ,:f

comerciais; // "f/;~..,.__._.._-
/~~p
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VIII - postos de combustíveis;

IX - farmácias;

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

10 deste decreto, os profissionais de imprensa em atividade de cunho

jornalístico.

Parágrafo único - restaurantes que estejam funcionando em regime
I

entrega domiciliar, sendo proibido o sistema de retirada no local

estabelecimento comercial após às 20:00 horas.

Art. 3° - As medidas previstas no presente Decreto podem ser

reavaliadas e revogadas a qualquer momento, de acordo com a situação

epidemiológica do Município.

Art.4° - O não cumprimento das regras estabelecidas no presente

decreto sujeita a qualquer cidadão infrator no âmbito do município as

penas previstas em lei, em especial;

I .- denúncia 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);

III - suspensão imediata da autorização de funcionamento prevista em

lei complementar municipal;

Art. 5° - Este Decreto entra em VIgor na data de sua publicação

revogando as disposições em contrário.

Santo Estevão, 31 de julho de 2020.

~--_ ..

Rogério ~~ Santos Costa

Prefeito

Ricardo O. Rebelo de Matos

Procurador Geral do Município
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