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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS

ESTAD0 DA BAHIA

DECRETO N° 81 /2020, DE 11 DE AGOSTO DE 2020

Disp6e sobre a alteracao das medidas
temporarias e emergenciais adotadas na
prevencao e controle do COVID-19 (Novo

Coronavirus) no ambito do Municipio de
Baian6polis-BA e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNIcipI0 DE BAIAN6POLIS, Estado da Bahia, no
uso das atribuic6es legais que lhe conferem a Constituicao Federal e a
Lei Organica do Municipio de Baian6polis, e,

DECRETA
Artigo 1° 0 artigo 3° do Decreto 0078/2020, passa a ter a seguinte
redaGao:

Artigo 3° Os estabelecimentos comerciais no ambito do
Municipio de Baian6polis-BA, podem retornar suas
atividades comerciais, desde que observam as seguintes
diretrizes:

I - A entrada de pessoas, independentemente do horario,
nao podera superar a proporc:ao de 03 (tres) pessoas para
cada caixa disponivel para atendimento, com limite
maximo
de
05
estabelecimento;

(cinco)

clientes

no

interior

do

11 - Criar mecanismos para se evitar aglomera¢6es,
realizando controle para distanciamento minimo urn metro
e meio entre os usuarios, sendo de responsabilidade do
estabelecimento o controle;

Ill - Ficam os estabelecimentos comerciais de todo o
Municipio de Baian6polis/BA, obrigados a disponibilizar
aos seus funcionarios, bern assim aos seus clientes, meios
eficazes de higienizacao das maos, alcool gel 70°/o e demais
meios capazes de inibir a infeccao humana pelo novo
coronavirus (COVID-19);
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IV - Deve haver recomendacao expressa e visivel nos
estabelecimentos para que os funcionarios higienizem as
maos frequentemente com agua corrente e sabao ou alcool
gel 70%, assim como alerta para que se evite tocar os
olhos, nariz e boca com as maos nao higienizadas;

V- Os restaurantes e lanchonetes deverao observar na
organizacao de suas mesas a distancia minima de urn
metro e meio entre elas, nao permitindo mais de duas
pessoas por mesas;

VI-Para a circulacao dos entregadores (motoboys), a partir
das 19:00 horas, deve manter-se a devida identiricacao por
meio de crachas e documento oficial de autorizacao da
VISA/VEP de Baian6polis, justificando a circulacao.
VII- As agencias bancarias, correios, casa loterica,
correspondentes
bancarios,
deverao
disponibilizar
funcionarios para controle das filas com devido
distanciamento minimo de urn metro e meio entre os
usuarios, sendo de sua responsabilidade o controle.
Artigo 2° Fica proibido o funcionamento de bares no ambito do Municipio
de Baian6polis, ate o dia 23 de agosto de 2020.

Artigo 3° Os templos religiosos poderao retornar suas atividades
religiosas com limite maximo de 10 (dez) pessoas.

Artigo 4° - As academias, poderao retornar suas atividades, desde que
respeitadas as seguintes restri?6es:
I -1imite maximo de 10 (dez) pessoas dentro do estabelecimento;

11 -,o: equipamentos deverao ser higenizados, ap6s utilizacao por cada
usuario;
Ill - o local deve permanecer aberto e arejado;

IV - a utilizacao de mascaras e obrigat6rio para o proprietario,
funcionarios e clientes;
V-

no local deve ter alcool em gel 70% (setenta por cento);

Artigo 5°. Os hoteis, pousadas e congeneres ficam proibidos de ofertar
hospedagem a pessoas vindas de quaisquer cidades que tenham casos
confirmados de contaminacao pelo COVID-19, salvo os que venham
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realizar servigos essenciais no municipio de Baian6polis, mediante
comprovacao ao proprietario do estabelecimento;
Artigo 6° - As medidas descritas neste Decreto podem ser revistas a
qualquer momento, dependendo da orientacao das autoridades

sanitinas

Artigo 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao,
revogando-se as disposic6es em contra.rio.

GABINETE DA PREFEITA, 11 de agosto de 2020
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