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Decretos

DECRETO Nº 177/2021, DE 20 DE OUTUBRO DE 2021

“Prorroga as restrições indicadas pelo
Estado da Bahia, observadas pelo
Município de Santa Inês/BA, como
medidas de enfrentamento à COVID-19”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela vigente Lei Orgânica Municipal, com fulcro na
Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como com fundamento no
quanto disposto pela Constituição Federal, e,
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 04 de fevereiro de 2020, Ministério da
Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional;
(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019nCoV);
CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Código Penal prevê expressamente o crime de “Perigo para
vida ou saúde de outrem” no seu art. 132 ao prevê que quem “Expor a vida ou a
saúde de outrem a perigo direto e eminente” terá Pena de “detenção, de três meses
a um ano, se o fato não constituir crime mais grave”;
CONSIDERANDO que o Código Penal prevê expressamente o crime de “Infração de
medida sanitária preventiva” no seu art. 268 ao prevê que quem “Infringir
determinação do poder público, destinada a impedir introdução à propagação de
doença contagiosa” terá Pena de “detenção, deum mês a um ano, e multa”;
CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Santa Inês/BA tomar todas as
providências no sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir que
esta ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde;
CONSIDERANDO que o Município está avaliando com a Secretaria de Saúde do
Município as medidas cabíveis, dentro do cenário atual da pandemia;
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DECRETA:
Art. 1º. Permanecem funcionando os serviços considerados essenciais:
I-

Supermercados, minimercados, mercados;

II-

Padaria;

III-

Farmácias e drogarias;

IV-

Posto de Combustível;

V-

Funerárias;

VI-

Lojas de Insumos agrícolas e produtos veterinários;

VII-

Laboratórios;

VIII-

Açougue;

IX-

Feira Livre;

X-

Bancos, lotéricas;

XI-

Lojas de material de construção, vidraçarias, marmoraria, serrarias,
serralharias e todos os demais estabelecimentos relacionados a cadeia
produtiva da construção civil;

XII-

Lojas de autopeças, borracharias, oficinas mecânicas e demais
estabelecimentos

relacionados

à

manutenção

de

veículos

automotores;
XIII-

Cartórios Extrajudiciais;

XIV-

Distribuidoras de Gás, Distribuidoras de Água.

§ 1º - A atividade descrita no inciso IX será apenas para comercialização de
gêneros alimentícios, permitida apenas para feirantes e barraqueiros, residentes
no Município de Santa Inês/BA, sendo obrigatória a manutenção de distância
mínima de 02 m (dois metros) entre cada uma das barracas.
§ 2º - As atividades descritas no inciso X deverão:
a) Limitar o número de atendimentos diários, podendo ser dividido em dois
turnos, com distribuição de senhas;
b) Na parte interna do estabelecimento somente será permitido à presença do
número de clientes compatível com número de guichês;
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c) Cumprir com as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde e
prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativo
ao coronavírus- COVID-19;
d) Demarcar a distância mínima de 2,00 (dois) metros, com uso de fitas no
solo ou outro método;
§ 3º - Os estabelecimentos descritos no inciso I deverão realizar o controle de
pessoas para evitar aglomeração.
Art. 2º. Autoriza-se a funcionar de segunda a sábado das 08h às 19h, mediante
agendamento individual, com horário preestabelecido, não devendo de
hipótese alguma ter pessoas nas salas de espera:
I - Escritório de Advocacia.
II – Escritório de Contabilidade
Art. 3º. Permanecem autorizados a funcionar mediante agendamento
individual, de segunda a sábado até às 19h:
I - Salão de beleza;
II - Barbearia.
§ 1º - Os estabelecimentos que não adotarem as medidas de redução de
contaminação serão devidamente notificados, e, no caso de reincidência, será
aberto Processo Administrativo, podendo ser impostas as sanções previstas no
artigo 14º deste Decreto.
§ 2º - Admitir-se-á acompanhantes apenas para os menores de idade e idosos.
Art. 4º.

Ficam autorizadas no âmbito do município de Santa Inês/BA as

atividades letivas, em formato semipresencial, nas Unidades de Ensino da
Rede de Educação de Santa Inês, baseado nos documentos norteadores
publicados pela Secretaria de Educação e pelos Órgãos Públicos de Saúde.
Art. 5º. Fica permitido aos estabelecimentos comerciais (Lojas de roupas, calçados,
óticas, móveis, aparelhos eletrônicos, armarinhos, variedades e relojoarias,) o
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funcionamento para atendimento ao público até às 19h do sábado, desde que
sigam as orientações dos sindicatos em relação à carga horária já estabelecida.
Art. 6º. Fica autorizado o atendimento presencial, de segunda a domingo, bares,
quiosques e trailers de comercialização de alimentos, os restaurantes, Pizzaria,
lanchonetes, sorveteria e similares desde que adotem as seguintes medidas:
I. Manter o distanciamento entre as mesas, no mínimo, 2 (dois) metros, observado
o espaço de cadeira a cadeira;
II. Disponibilizar álcool 70% para o uso de todos os clientes, tanto na entrada do
estabelecimento, quanto em locais visíveis para consumo durante a estadia;
III. Utilização de material descartável para utilização do cliente (copo, garfo, faca,
colher, guardanapo e etc.);
IV. As mesas deverão ser ocupadas por no máximo 4 (quatro) pessoas, obedecendo
o distanciamento mínimo de 2m;
V. As máquinas de cartão de crédito e similares deverão ser revestidas com
plástico filme para que facilite a higienização;
VI. Recomenda-se a adoção de cardápios plastificados que, deve ser higienizado
com álcool a 70% após cada uso;
VII. Guardanapos de papel devem ser oferecidos em recipientes protegidos ou
embalados individualmente;
VIII. Nos bares e lanchonetes, os clientes sentados próximos dos balcões deverão
respeitar o afastamento mínimo de 2m;
IX. Só é permitida a disponibilização de temperos, molhos, condimentos e similares
de forma individualizada, em sachês e apenas no momento de cada refeição;
X. O estabelecimento deve intensificar a limpeza das áreas com desinfetantes
adequados e desinfecção com álcool a 70% de superfícies e utensílios
frequentemente

tocados

como:

maçanetas,

mesas,

balcões,

corrimões,

interruptores, dentre outros;
XI. Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente com torneiras sem
acionamento manual, com sabão líquido, papel toalha e lixeira com tampa e
acionamento por pedal;
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XII. Intensificar a higienização das instalações sanitárias de uso de colaboradores e
clientes (pias, peças sanitárias, válvulas de descargas, torneiras, suporte de papel
higiênico/papel toalha);
XIII. O estabelecimento deverá garantir que os entregadores do serviço delivery
utilizem máscaras de proteção e frascos borrifadores individuais de álcool a 70%
para higienização das mãos, bags de transporte e máquinas de cartão;
XIV. Não será permitida, em nenhuma hipótese, aglomeração de qualquer espécie
nos espaços internos e externos, sendo este controle de responsabilidade do
estabelecimento;
XV. Os estabelecimentos devem implementar rotinas de higienização das matérias
primas recebidas, como lavagem das embalagens com água e sabão ou desinfecção
com álcool a 70%, no caso dos alimentos crus usar solução de hipoclorito de sódio
(1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água);
XVI. É permitida a disponibilização de alimentos na modalidade self-service desde
que disponibilizem luvas para utilização dos clientes;
XVII. Os restaurantes com serviço de buffet terão que disponibilizar funcionários,
utilizando os EPIs adequados, como máscara, protetor facial, avental e touca, para
servir os clientes;
XVIII. O equipamento utilizado para dispor os alimentos a serem servidos devem
ser isolados com barreira física que permita a visualização, mas proteja os
alimentos;
XIX. Os clientes deverão permanecer a uma distância mínima de 1m em relação ao
expositor em que estiverem dispostos os alimentos;
XX. Para os restaurantes que atuam com sistema de rodízio, é obrigatória a adoção
de serviço por pedido específico (à la carte) ou buffet, com as adequações
estruturais necessárias;
XXI. Somente será permitida a utilização de toalhas de mesa de material
impermeável ou de tecido revestida por material impermeável, facilitando a
desinfecção com álcool a 70% ou outro produto desinfetante, devendo as mesmas
passar pelo processo de desinfecção após cada cliente;
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§1º - Todos os garçons, atendentes ou balconistas deverão utilizar toca para o
cabelo; fazer uso de máscara e proteção facial de acetado; e, após cada
atendimento, efetuar a lavagem das mãos.
§2º - Todos os clientes deverão utilizar máscara, que só deverá ser retirada
durante a alimentação, podendo ser esta industrializada ou artesanal, sob pena de
ser negado o acesso.
§3º - Os estabelecimentos mencionados no caput deste artigo, pela especificidade
da atividade, são suscetíveis de maior circulação de pessoas, razão pela qual fica
estabelecido a restrição de pessoas que se enquadram no grupo de risco, e pessoas
com sintomas gripais.
Art. 7º. Fica autorizado o funcionamento dos hotéis, pousadas e dormitórios,
que deverão ser adotadas ainda as seguintes medidas para evitar a disseminação
de infecção viral relativa ao COVID-19, no que se enquadrarem:
I. Devem disponibilizar álcool gel 70% para uso dos clientes na recepção, e nos
corredores de acesso aos quartos;
II. Medição da temperatura com termômetro eletrônico, à distância, de todos que
entrarem no estabelecimento e diariamente para aqueles que permanecerem por
mais de 24 (vinte e quatro) horas. Caso seja apontada uma temperatura superior a
37.8 °C, a pessoa não será autorizada a entrar e /ou o responsável pelo
estabelecimento deverá informar a Vigilância Epidemiológica Municipal;
III. O serviço de governança deverá intensificar a higienização dos quartos e
banheiros com desinfecção das superfícies com álcool a 70% ou sanitizantes de
efeito similar, além da limpeza de rotina;
IV. Ao final da estadia do hóspede deverá ser realizada limpeza e desinfecção
completa do quarto e superfícies, antes da entrada de novo hóspede; e
V. Todos os trabalhadores deverão usar máscaras, podendo ser estas
industrializadas

ou

artesanais

durante

todo

seu

turno

de

serviço,

independentemente de estarem em contato direto com o público.
VI. Disponibilizar nos banheiros toalhas de papel descartável para enxugar as
mãos.
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VII. Aumentar a frequência e intensifica a limpeza e desinfecção das áreas comuns,
sobretudo do balcão da Recepção, maçanetas, barras, corrimões, interruptores,
controles remotos, telefones e banheiros sociais.
VIII. Disponibilizar lixeira com tampa com dispositivo que permita a abertura o
fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como
acionamento automático).
IX. Chave de acesso ao quarto deve ser higienizado antes da entrega ao hóspede e,
preferencialmente, deve permanecer com o mesmo até o check-out;
X. No check-out, higienizar a máquina de cartão de crédito/débito com álcool gel
ou líquido 70% antes e depois do uso;
XI. Manter os ambientes bem ventilados, se possível com abertura de portas e
janelas, evitando o uso do ar condicionado e garantindo a ventilação do ambiente;
XII. A troca de roupa de cama deve ser realizada pelo próprio hóspede. Em caso de
impossibilidade física, será realizada pelo profissional designado pelo hotel;
Art. 8º. Fica autorizada a prática das atividades esportivas, de 20 de outubro
até 19 de novembro de 2021, e adotem as seguintes medidas:
I.

Todos os participantes e presentes no local devem usar máscaras, retirando
apenas quando estiver efetivamente jogando (é recomendado que os atletas
usem a máscara na hora da partida também).

II. Ficam proibidas rodas de aquecimento e confraternizações antes e após o jogo,
assim como o cumprimento físico. Não será permitido, enquanto durar a
situação de emergência em saúde, uso coletes (exceto de uso individual do
proprietário) ou utilização de vestiários.
III. Liberar acesso à quadra somente para as pessoas cadastradas para o horário
agendado.
IV. Limitar o número de pessoas ao estritamente necessário para o funcionamento
da atividade.
V. Cada participante deve portar sua própria toalha e garrafa de água com
identificação, para evitar a troca ou o seu compartilhamento durante os jogos.
VI. Adotar medidas internas relacionadas à saúde das pessoas necessárias para
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evitar a transmissão do Covid-19, priorizando o afastamento das que
pertencem a grupos de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 anos,
hipertensos, diabéticos, obesos e imunodeprimidos ou portadores de doenças
crônicas que também justifiquem o afastamento.
VII. É proibida a entrada de pessoas que estejam com sintomas como: coriza, tosse,
febre ou mal-estar.
VIII. Cada grupo esportivo deverá levar o álcool a 70% para higienização dos atletas
e bolas em trocas de partida.
Art. 9º. Ficam autorizados eventos e atividades, com a presença de público de
até 200 (duzentas) pessoas, tais como: cerimônias de casamento, eventos
urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, circos, feiras, passeatas e
apresentação musical com até dois participantes até as 00h, durante o período de
20 de outubro até 19 de novembro de 2021.
§ 1º - Os eventos desportivos coletivos profissionais poderão ocorrer com a
presença de público, desde que, cumulativamente, sejam atendidos os seguintes
requisitos:
I.

comprovação das duas doses da vacina ou dose única, mediante
apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da
imunização ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo
"CONECT SUS” do Ministério da Saúde;

II.

limitação da ocupação ao máximo de 30% (trinta por cento) da
capacidade do local;

III.

proibição da venda de bebidas alcóolicas;

IV.

controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local e o
contingenciamento de público nas regiões adjacentes de modo a evitar
aglomerações;

V.

respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o
distanciamento social adequado e o uso de máscaras.

§2º – Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer desde que, cumulativamente,
sejam atendidos os seguintes requisitos:
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I.

respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o
distanciamento social adequado e o uso de máscaras;

II.

instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada;

Art. 10º - Os eventos exclusivamente científicos e profissionais poderão ocorrer,
desde que respeitados os protocolos sanitários estabelecidos.
Art. 11º - Fica autorizada a realização de eventos com venda de ingressos e
presença de público limitada a 200 (duzentas) pessoas.
Parágrafo único – Os eventos mencionados no caput deste artigo apenas poderão
ocorrer desde que, cumulativamente, sejam atendidos pelos artistas, público,
equipe técnica e colaboradores, os seguintes requisitos:
I.

comprovação das duas doses da vacina ou dose única, mediante
apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da
imunização ou do Certificado COVID obtido através do aplicativo
“CONECT SUS” do Ministério da Saúde;

II.

respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o
distanciamento social adequado e o uso de máscara.

Art. 12º - Fica autorizado, o funcionamento de academias e estabelecimentos
voltados para realização de atividades físicas, de 20 de outubro até 19 de
novembro de 2021, desde que limitada à ocupação ao máximo de 75% (setenta e
cinco por cento) da capacidade do local, observado os protocolos sanitários
estabelecidos.
Art. 13º. As determinações contidas nesse Decreto possuirão vigência no prazo
estabelecido nos artigos anteriores, podendo ser prorrogados por ulterior
determinação do Governo do Estado e/ou interesse desta municipalidade, com fins
de conter o avanço do COVID-19 (SARS-COV-2).
Art. 14º. Havendo o descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto,
poderá ensejar dentre outras penalidades previstas na legislação:
I.

Advertência;
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Multa que poderá variar de R$ 1.100,00 a R$ 25.000,00 a depender
da gravidade da situação;

III.

A interdição do estabelecimento e a suspensão do alvará de
funcionamento pelo prazo de 3 (três) a 30 (trinta) dias.

IV.

À abertura de processo administrativo para cassação do alvará de
funcionamento e fechamento do comércio por tempo indeterminado,
sem prejuízo das sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 ambos
do Código Penal, consoante Portaria Conjunta do Ministério da Saúde e
Ministério da Justiça sob pena de aplicação das sanções penais cabíveis.

Art. 15º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro de 2021.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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