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DECRETO Nº 38, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

NOMEIA AGENTE POLÍTICO – SECRETÁRIO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITANHÉM, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal.

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a Srª. CLEIDE SILVA SANTOS, portadora do
RG de nº 1379050928, da SSP/BA e do CPF de nº 042.733.505-13,
para o cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social – CCI, de provimento em comissão, livre nomeação e exoneração.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos a 03 de abril de 2020, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito de Itanhém – Bahia, 17 de Abril de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
Prefeita Municipal de Itanhém
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DECRETO Nº 39, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE
SOBRE
MEDIDAS
COMPLEMENTARES
DE
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E DE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DO COVID-19 NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO
DE
ITANHÉM
BAHIA,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITANHÉM, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e demais disposições legais vigentes;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que medidas administrativas no combate ao novo
Coronavírus (COVID-19) devam também levar em consideração a
saúde financeira dos empreendimentos instalados neste Município,
evitando assim possíveis demissões e a perda abrupta de receita para
o comércio em geral e para seu funcionalismo;
CONSIDERANDO ainda, minimizar os impactos financeiros da cadeia
produtiva e econômica que, em última análise, também sofrem com a
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19;
CONSIDERANDO que que não existe nenhum caso positivo do novo
Coronavírus (COVID-19) no nosso Município, bem como que o Poder
Executivo Municipal vem adotando medidas eficazes para evitar a
contaminação da população, através da edição dos Decretos,
respectivamente, de nº 31, 32, 33, 34 e 35 de 2020;
CONSIDERANDO o prazo definido para a definição de suspensão de
aulas na rede pública e privada em todo o seu território, pelo Governo
do Estado da Bahia;
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DECRETA:
Art. 1º. Fica autorizado o funcionamento dos seguintes
estabelecimentos e atividades, a partir do dia 20 de abril de 2020,
desde que adotem medidas de prevenção e conscientização dos seus
clientes, usuários e pessoas em geral, com rigorosa higienização dos
ambientes, equipamentos e mobiliários, evitando-se aglomerações,
fornecimento de álcool em gel 70% e máscaras para os funcionários,
além das recomendações constantes no anexo I do presente Decreto:
I – Comércio Varejista;
II
–
Supermercados,
estabelecimentos afins;

Mercearias,

Padarias,

Hortifruti

e

III – Casa Lotérica;
IV – Bancos;
V – Feiras Livres;
VI – Clinicas Médicas, Odontológicas, Fisioterapia e afins;
VII – Indústria;
VIII – Salões de Beleza, Cabeleireiro, Barbearias, Clínicas de estética
e afins;
IX – Escritórios (Contábeis, Jurídicos e afins);
X – Farmácias;
XI – Transporte Público (Táxi e Mototáxi);
XII – Cultos, Missas e demais Celebrações Religiosas;
XIII – Setores Públicos Municipais;
XIV – Postos de Combustíveis;
XV – Comércio e Revenda de Gás de Cozinha e Água Mineral;
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XVI – Restaurantes, Bares, Lanchonetes e afins;
XVII – Academias;
VIII – Construção Civil.

Art. 2º. Permanece suspenso o funcionamento dos seguintes
estabelecimentos e atividades:
I – Casas de Shows, Realização de Eventos, Festas e afins;
III – Instituições de Ensino Público e Privado;
IV – Jogos Esportivos e afins.
§1º. Fica prorrogada a suspensão de aulas e quaisquer eventos nos
prédios escolares da Rede Municipal de Educação, bem como de todos
os estabelecimentos da rede privada de ensino (superior, médio,
fundamental, básico, assim como creches) autorizados pelo Município
de Itanhém/Bahia, até o dia 03 de maio de 2020.

Art. 3º. O não cumprimento do disposto neste Decreto acarretará
lavratura direta de auto de infração, independente de notificação
prévia.
§1º. As autoridades Sanitárias e Tributárias do Município, com Poder
de Polícia, fiscalizarão o cumprimento das determinações deste
Decreto.

Art. 4º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis
(especialmente crimes previstos nos artigos 268 (infração de medidas
sanitárias preventivas) e 330 (desobediência) do Código Penal, podem
ser aplicadas, ainda, as seguintes penalidades:
I – Multa;
II – Interdição de Atividade;
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III – Cancelamento
estabelecimento.

da

autorização

ou

alvará

de

licença

do

§1º. A multa prevista neste artigo será de 1 (um) salário mínimo
vigente.
§2º. Havendo reincidência será realizada a interdição da atividade
período de 05 (cinco) dias úteis, e, caso de nova reincidência será
realizado o cancelamento da autorização ou alvará de licença do
estabelecimento.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
podendo ser alterado a qualquer tempo, para assegurar a eficácia das
medidas de prevenção/combate ao combate ao novo Coronavírus
Coronavírus (COVID-19), revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita de Itanhém – Bahia, 17 de Abril de 2020.
ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
Prefeita Municipal de Itanhém
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ANEXO I
Recomendações obrigatórias a serem seguidas para o
funcionamento de estabelecimentos comerciais no âmbito do
Município de Itanhém, Estado da Bahia.

I – MEDIDAS COMUNS A TODOS OS SETORES:
x

Pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos,
hipertensos, diabéticos e gestantes com históricos de
doenças respiratórias ou crônicas, ou pessoas que utilizam
medicamentos imunossupressores, devem trabalhar
preferencialmente em sistema de Home Office.

x

Pessoas com sintomas de gripe deverão permanecer em
isolamento domiciliar pelo prazo mínimo de 07 (sete) dias,
conforme protocolo da Secretaria de Saúde do Estado da
Bahia, e havendo quaisquer outros sintomas neste período,
tais como febre e dores de garganta, ou prolongamento do
estado gripal pelo prazo citado, seja efetuado acionamento
da equipe da Secretaria de Saúde, para atendimento
domiciliar;

x

Pessoas que retornem de viagens internacionais, de
cidades e regiões de foco e/ou contaminação, ou tenham
passagem por aeroportos, utilizem máscaras facial e
permaneçam em isolamento domiciliar por 07 (sete) dias,
no caso de assintomáticos, e, 14 (quatorze) dias, no caso
de sintomáticos, e, nesse último caso, comuniquem, as
autoridades de saúde para monitoramento.

x

Disponibilizar aos funcionários materiais de higiene
pessoal, como álcool 70% e lavabos, e fixar em vários
locais lembretes sobre medidas de higiene;

x

Proibir o compartilhamento de equipamentos ou itens de
trabalho;
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x

Realizar limpeza de todo ambiente após cada turno de
trabalho, conforme nota técnica nº 22/2020, da ANVISA;

x

Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e
cinquenta centímetros) entre cada pessoa;

x

Disponibilizar aos clientes álcool 70% na entrada e no
interior dos estabelecimentos;

x

Redobrar cuidados de limpeza e higiene;

x

Seguir as demais normas sanitárias pertinentes aos
estabelecimentos conforme atividade;

x

Fornecimento obrigatório de máscaras de proteção para os
funcionários.

II – COMÉRCIO VAREJISTA:
x

Limitar a entrada de pessoas em 50% (cinquenta por
cento) da capacidade de público do estabelecimento,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro
e cinquenta centímetros) entre cada pessoa, podendo o
estabelecimento estabelecer regras mais restritivas;

x

Higienizar a cada uso máquinas
balcões/guichês/caixas de atendimento;

III – SUPERMERCADOS,
HORTIFRUTI:
x

MERCEARIAS,

de

cartão

e

PADARIAS

E

Limitar a entrada de pessoas em 50% (cinquenta por
cento) da capacidade de público do estabelecimento,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro
e cinquenta centímetros) entre cada pessoa, podendo o
estabelecimento estabelecer regras mais restritivas;
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x

Higienizar a cada uso máquinas
balcões/guichês/caixas de atendimento;

x

Higienizar a cada uso os carrinhos, cestos de compra e
outros materiais de uso comum;

de

cartão

e

IV – CASA LOTÉRICA:
x

Limitar a entrada de pessoas em 50% (cinquenta por
cento) da capacidade de público do estabelecimento,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro
e cinquenta centímetros) entre cada pessoa, podendo o
estabelecimento estabelecer regras mais restritivas;

x

Higienizar a cada uso guichês e teclados numéricos de
atendimento;

x

Organizar filas de atendimento com distanciamento
mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros)
entre cada pessoa;

V – BANCOS:
x

Limitar a entrada de até 05 (cinco) pessoas por vez,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro
e cinquenta centímetros) entre cada pessoa;

x

Higienizar a cada uso os terminais de autoatendimento,
guichês e teclados numéricos de atendimento, bem como,
higienizar com frequência maçanetas e portas giratórias;

x

Controle de acesso e marcação de lugares reservados aos
clientes, respeitadas as boas práticas e a distância mínima
de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre cada
pessoa;
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x

Organizar filas de atendimento (dentro e fora do
estabelecimento), com distanciamento mínimo de 1,5 m
(um metro e cinquenta centímetros) entre cada pessoa;

VI – FEIRAS LIVRES:
x

Distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre os
feirantes e de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros)
entre cada pessoa;

x

Recomendar aos clientes para que não se encostem nos
produtos expostos;

x

Proibição de consumo de bebidas e comidas no local;

VII
–
CLÍNICAS
MÉDICAS,
FISIOTERAPIA E AFINS:

ODONTOLÓGICAS,

x

Ficam autorizadas a funcionar somente mediante
agendamento, evitando-se o contato entre os pacientes;

x

Uso obrigatório pelos profissionais e funcionários de
equipamentos de proteção individual (EPI), além de
seguirem as demais normas sanitárias pertinentes ao
estabelecimento;

VIII – INDÚSTRIA:
x

Reforçar aos funcionários o uso e higienização constante
dos EPI’s;

x

Higienizar equipamentos, veículos e maquinários de uso
comum, após cada uso;
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x

Proibir programação de visitação;

x

Seguir as normas sanitárias pertinentes à categoria;

IX – SALÕES DE BELEZA, CABELEREIRO, BARBEARIAS,
CLINICAS DE ESTETICA E AFINS:
x

Ficam autorizadas a funcionar somente mediante
agendamento, evitando-se o contato entre os clientes, e
com limite de pessoas em 50% (cinquenta por cento) da
capacidade de público do estabelecimento;

x

Higienizar cadeiras e objetos de uso comum imediatamente
após cada uso;

x

Uso obrigatório pelos profissionais e funcionários de
equipamentos de proteção individual (EPI), além de
seguirem as demais normas sanitárias pertinentes ao
estabelecimento;

X – ESCRITÍORIOS (CONTÁBEIS, JURIDICOS E AFINS):
x

Priorizar atendimento aos clientes por meio de telefone e
internet;

x

Respeitar o distanciamento mínimo 1,5 m (um metro e
cinquenta centímetros) entre cada pessoa (funcionários e
clientes);
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XI – FARMÁCIAS:
x

Limitar a entrada de até 05 (cinco) pessoas por vez,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro
e cinquenta centímetros) entre cada pessoa;

x

Higienizar a cada uso máquinas
balcões/guichês/caixas de atendimento;

x

Higienizar a cada uso os materiais de uso comum;

de

cartão

e

XII – TRANSPORTE PÚBLICO (TAXI E MOTOTAXI):
x

Realizar limpeza minuciosa diária dos veículos e, a cada
ciclo de transporte, das superfícies e dos pontos de contato
com as mãos dos usuários, com utilização preferencial de
álcool 70% ou na sua falta, com solução de agua sanitária;

x

Recomenda-se o transporte com os vidros abertos;

x

Uso obrigatório de mascaras pelos passageiros dos
veículos;

x

Mototaxista,
disponibilizar
capacete
aberto,
com
higienização a cada uso, com utilização preferencial de
álcool 70% ou na sua falta, com solução de agua sanitária,
e se possível, o fornecimento de com toucas descartáveis;

XIII – CULTOS, MISSAS, CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS:
x

Fica permitida a realização de cultos, missas e/ou
celebrações religiosas com participação de até 50
(cinquenta) pessoas, respeitado o distanciamento mínimo
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de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) entre cada
pessoa;
XIV – SETORES PÚBLICOS MUNICIPAIS:
x

Permanece o atendimento interno, e o atendimento ao
público restrito a 05 (cinco) pessoas por vez, respeitado o
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta
centímetros) entre cada pessoa;

x

Serviços de Saúde, permanecem funcionando conforme
disposto no Decreto nº 31 de 19 de março de 2020;

XV – POSTOS DE COMBUSTIVEIS:
x

x
x

Após cada atendimento, o colaborador deve lavar as mãos,
e se houver a necessidade de um atendimento seguinte
imediato, utilizar o álcool a 70%, após isso, na primeira
pausa as mãos devem ser lavadas com agua e sabão;
Higienizar a cada uso máquinas de cartão;
Os equipamentos do posto, como o bico de abastecimento
e a bomba, também deverão ser higienizados a cada uso;

XVI – COMÉRCIO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA E AGUA
MINERAL:
x

Limitar a entrada de até 05 (cinco) pessoas por vez,
respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro
e cinquenta centímetros) entre cada pessoa;

x

Higienizar a cada uso máquinas
balcões/guichês/caixas de atendimento;

de

cartão

e
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x

Higienizar a cada uso os materiais de uso comum;

XVII – RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E AFINS:
x

Respeitar o distanciamento mínimo de 2m (dois metros)
entre mesas e de
1,5 m (um metro e cinquenta
centímetros) entre cada pessoa;

x

Proibição de música ao vivo;

x

Funcionar com 30% da capacidade de lotação;

x

Em caso de utilização de Buffet (self servisse), os alimentos
serem servidos por funcionário, com indicação do cliente;

x

Higienizar a cada uso máquinas
balcões/guichês/caixas de atendimento;

x

Higienizar a cada uso os materiais de uso comum;

x

Uso obrigatório pelos funcionários de equipamentos de
proteção individual (EPI), tais como luvas e mascasras,
além de seguirem as demais normas sanitárias pertinentes
ao estabelecimento;

de

cartão

e

XVIII – ACADEMIAS:
x

Limitar o acesso de 10 (dez) clientes por horário, sem
revezamento de aparelhos, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros)
entre cada pessoa;
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x

Higienizar os equipamentos a cada uso com álcool 70%;

x

Uso obrigatório pelos funcionários de equipamentos de
proteção individual (EPI), além de seguirem as demais
normas sanitárias pertinentes ao estabelecimento.
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