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DECRETO Nº. 39 DE 16 DE JUNHO DE 2021. 

 

“Dispõe sobre novas medidas preventivas 
complementares para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente da 
COVID-19 e dá outras providências”. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANSIDÃO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
CONSIDERANDO que as medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-19 poderão ser 
reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município; 
 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 188, de 03/02/2020, 
declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção 
humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO que, na data de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde OMS - 
declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo Novo Coronavírus, trata-se de uma 
pandemia; 
 
CONSIDERANDO a reavaliação do quadro epidemiológico no âmbito deste Município, bem 
como as deliberações da equipe técnica de saúde e a necessidade não apenas de manter as 
medidas de combate e prevenção a COVID-19, mas também de resguardar a economia local 
para não haver maiores impactos financeiros, mediante o relaxamento gradual e flexibilização 
de funcionamento de algumas atividades econômicas, observando determinadas restrições;  
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer ações visando o máximo distanciamento social 
possível e a não ocorrência de aglomerações, como forma de conter a cadeia de transmissão da 
COVID-19. 

GABINETE DO PREFEITO 
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DECRETA: 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º. Este Decreto estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-19 no 
âmbito do Município de Mansidão-BA, ficando mantidas todas as demais medidas já fixadas 
anteriormente que não sejam conflitantes entre si. 
 
Art. 2º. As autoridades públicas, os servidores e cidadãos deverão adotar todas as medidas e 
providências necessárias para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pela 
COVID-19, observado o disposto neste Decreto.   
 

CAPÍTULO II 
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EM GERAL   

 
Art. 3º. Fica permitido o funcionamento do comércio em geral, inclusive os estabelecimentos 
prestadores de serviços, todos dias da semana entre 06:00 às 18:00 horas, os quais deverão 
observar as orientações das autoridades de saúde e sanitária de forma a evitar aglomerado 
considerável de pessoas.  
 
§1 º. Os estabelecimentos a seguir relacionados poderão funcionar sem restrição de dias e 
horários: 
 
I - Postos de combustíveis, EXCLUSIVAMENTE para a venda de combustíveis e lubrificantes; 
II – Distribuidoras de água e gás; 
III - Farmácias e drogarias; 
IV – Clínicas Médicas, lojas de insumos hospitalares e similares; 
V - Serviços funerários e cemitérios; 
VI – Borracharias e oficinas mecânicas. 
 
§2º. Os estabelecimentos que estão autorizados a prestar atendimento no âmbito de suas 
dependências deverão manter rigoroso controle de entrada de consumidores, limitado a, no 
máximo, 04 (quatro) clientes por vez, de modo a evitar aglomeração pessoas. 
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§3º. Os estabelecimentos a seguir relacionados durante o período de vigência deste Decreto 
SOMENTE poderão funcionar pelo sistema de Delivery durante todos os dias da semana entre 
às 6:00 às 20:00 horas: 
 
I – Pizzaria e similares; 
II – Lanchonetes e similares; 
III – Restaurantes e similares; 
IV – Soverterias e similares; 
 
Art. 4º. Nos sábados, domingos e feriados em que vigorar o presente Decreto, fica proibido no 
âmbito do Município de Mansidão-BA a comercialização de bebidas alcoólicas em todo e 
qualquer tipo de estabelecimento comercial.  
 
Parágrafo Único. Os estabelecimentos em que o funcionamento esteja permitido nos sábados, 
domingos e feriados deverão adotar medidas necessárias para bloquear o acesso do público às 
prateleiras, freezers, geladeiras e demais locais de armazenamento de bebidas alcoólicas. 
 
Art. 5º. Os bancos, lotéricas e estabelecimentos similares, poderão funcionar de segunda a 
sábado, das 06:00 às 18:00 horas, devendo, de forma organizada, trabalhar para manter o 
distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre as pessoas, inclusive nas filas, observando as 
demais medidas de prevenção anteriormente fixadas. 
 
Parágrafo Único. O atendimento no interior dos estabelecimentos das instituições dispostas no 
caput fica limitado a 1 (um) cliente por vez. 
 

CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO DE BARES, DISTRIBUIDORAS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES  

 
Art. 6º. Fica permitido, EXCLUSIVAMENTE por sistema de Delivery, o funcionamento de bares, 
distribuidoras e demais estabelecimentos do gênero, a partir da publicação deste Decreto, no 
âmbito de todo o território do Município de Mansidão-BA, de segunda a sexta-feira entre 6:00 
às 18:00 horas, sendo proibida a abertura e venda de bebidas alcoólicas nos sábados, domingos 
e feriados, bem como qualquer tipo de jogos ou similares. 
 
Parágrafo único. O descumprimento deste artigo poderá ensejar a aplicação de multa, 
apreensão da mercadoria e interdição do estabelecimento. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS EVENTOS EM GERAL 
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Art. 7º. As celebrações religiosas de qualquer credo, como missas, cultos e reuniões poderão 
ocorrer com número de pessoas determinadas pela Vigilância Sanitária de acordo com a 
capacidade de lotação do templo e deverão observar os seguintes protocolos de prevenção: 
 
I - fica proibido o compartilhamento de instrumentos e microfones durante as celebrações, 
devendo estes ser corretamente higienizados após a utilização; 
 
II - higienização antes do início das atividades dos assentos, maçanetas, bancadas, púlpitos, etc; 
 
III - disponibilização de locais e produtos, a exemplo de álcool em 70%, para higienização das 
mãos; 
 
IV - uso obrigatório de máscaras de proteção para ingresso e permanência no templo; 
 
V - antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, devem ser evitados apertos 
de mãos, abraços, aproximações entre as pessoas e outras formas de contato físico. 
 
Art. 8º. Permanece suspenso, pelo prazo em que vigorar este Decreto, no âmbito do Município 
de Mansidão-BA, com possibilidade de revisão a qualquer tempo, caso haja mudança do 
cenário epidemiológico que justifique tal medida, a realização de todos os eventos públicos e 
particulares, incluídas excursões, som automotivo, cursos presenciais, festas públicas e 
particulares, inclusive em residências, sejam de caráter cultural, comercial, comemorativo ou 
fúnebre, com potencial de aglomeração pessoas. 
 

CAPÍTULO V 
DO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS E AFINS 

 
Art. 9º. O funcionamento de academias de ginástica e demais estabelecimentos do gênero, no 
âmbito do município de Mansidão-BA, fica permitido, desde que as seguintes medidas sejam 
observadas: 
 
I - o funcionamento ficará limitado ao número de 01(uma) pessoa para cada 5m² (cinco metros 
quadrados); 
 
II - os equipamentos (barras, alteres, colchonetes ou outros acessórios) deverão ser utilizados 
de forma individualizada, e higienizados com solução de álcool 70 % ou outra substância 
desinfetante antes e depois do uso; 
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III - esteiras, bicicletas ergométricas e demais aparelhos deverão ser organizados de modo a 
manter uma distância mínima de 02 (dois) metros de distância entre um aparelho e outro. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DO FUNCIONAMENTO DOS SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS E ESTABELECIMENTOS AFINS  

 
Art. 10. O funcionamento dos salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos do 
gênero, no âmbito do território do município de Mansidão-BA, fica sujeito as seguintes 
determinações:  
 
I - O atendimento ao público nos estabelecimentos descritos no caput deste artigo fica 
permitido até as 18h00min. 
 
II - O atendimento SOMENTE poderá ser realizado por meio de agendamento prévio por meio 
de comunicação disponibilizado pelo profissional de modo a evitar o contato entre os clientes. 
 
III - É obrigatória a utilização de máscara de proteção respiratória, cujo uso deverá cobrir, 
necessariamente, a boca e o nariz, pelo cliente e pelo profissional responsável pelo 
atendimento, durante todo o período de permanência no interior do estabelecimento;  
 

CAPÍTULO VII 
DA RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE LOCOMOÇÃO NOTURNA  

 
Art. 11. Fica prorrogada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a 
permanência e a circulação em vias, locais e praças públicas, das 20:00 às 05:00 horas. 
 
§1º. Ficam excetuadas da restrição prevista no caput deste artigo as hipóteses de 
deslocamento a serviços de saúde ou farmácia, ou situações em que restem comprovada a 
urgência. 
 
§2º. A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e 
colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuem em unidade pública ou privada de 
saúde, bem como outros serviços essenciais. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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Art. 12. O Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais com Funções Notariais de Mansidão-
BA poderá funcionar, por meio de agendamento e em regime de plantão, de segunda à sexta, 
para atendimento, sobretudo, dos serviços essenciais relacionados a óbitos, a tratamento de 
saúde – inclusive lavratura de assento de nascimento -, a recebimento de benefícios e valores 
em bancos e para a entrega de documentos já solicitados anteriormente. 
 
Art. 13. As entregas e retiradas das atividades escolares deverão ser feitas de forma 
intercalada, por meio de agendamento prévio, a ser organizado pela direção da escola. 
 
Art. 14. As pessoas físicas e jurídicas que descumprirem qualquer imposição deste Decreto 
estarão sujeitas às seguintes penalidades:  
 
I – Multa de R$100,00 (cem reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por conduta praticada.  
 
§1º. A multa aplicada poderá ser convertida em advertência, após o processo administrativo 
próprio. 
 
§2º. A dosimetria da penalidade descrita no inciso I deverá ser aplicada por ato fundamentado, 
considerando a gravidade da conduta, o potencial lesivo, a capacidade econômica do infrator e 
a reincidência. 
 
§3º. O fiscal que promover a autuação deverá coletar nome, CPF/CNPJ, endereço e contato 
telefônico do agente infrator, foto ou vídeo quando possível, comunicando-o de que a 
autuação será apreciada pelo órgão competente e poderá ser convertida em: 
 
I – Multa;  
 
II – Interdição Imediata de estabelecimento infrator;  
 
III – Suspensão de Alvará de Funcionamento;  
 
IV – Cassação de Alvará, após Processo Administrativo Próprio;  
 
V – Detenção por aplicação dos artigos 129, caput; 132, 268, 330 e 331 todos do Código Penal;  
 
VI – Reclusão por aplicação dos artigos 129, §§ 1º, 2º e 3º e 131 do Código Penal. 
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Art. 15. As pessoas que descumprirem as medidas de quarentena e isolamento, quando 
necessário e nos termos previstos na Lei Federal 13979/2020, também estarão sujeitas às 
sanções previstas no Código Penal Brasileiro e demais penalidades cabíveis. 
 
Art. 16. Ficam os servidores que atuam nas ações combate e fiscalização à COVID-19 neste 
município autorizados a lavrarem autos de infração, sempre que constatada qualquer 
irregularidade. 
 
Art. 17. A Guarda Civil Municipal – GCM, com o apoio da Polícia Militar da Bahia – PMBA, 
sempre que necessário, assegurará o fiel cumprimento do presente Decreto. 
 
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando tão somente as 
disposições em contrário e com efeito até o dia 16 de julho de 2021. 
 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE E CUMPRA-SE. 

 

Mansidão - BA, 16 de Junho de 2021. 

 

 

 
____________________________________ 

DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

DJALMA RAMOS DE 
OLIVEIRA:35071613
115

Assinado de forma digital por 
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