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DECRETO Nº 077/2020 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a restrição de funcionamento de 

alguns seguimentos do comercio local e outras 

atividades econômicas além dos órgãos públicos 

para a prevenção e controle do enfrentamento a 

COVID-19 no âmbito deste município e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO que ainda está em vigência o Decreto nº 020/2020 de 23 

de março de 2020,  que decretou situação de emergência no âmbito município de Tabocas do 

Brejo Velho, e estabeleceu a adoção de medidas temporárias para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que há um aumento significativo do número de pessoas 

contaminadas pelo novo coronavírus no âmbito deste o Município, tendo atualmente 25 (vinte 

e cinco) casos ativos e 160 (cento e sessenta) em monitoramento, bem como, a taxa de 

ocupação de leitos de UTI no Hospital do Oeste;  

 

CONSIDERANDO as comemorações de final de ano, “Natal e Ano Novo” e 

objetivando assim a diminuição dos casos ativos de COVID-19 para que tais eventos possam 

ser usufluídos e comemorados pela população local.  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam suspensas, por tempo indeterminado a partir do dia 04 de 

dezembro de 2020 as atividades que seguem relacionadas: 

 

I- realização de eventos, shows, e demais atividades públicas e privadas 

que impliquem aglomeração de pessoas independente de número mínimo, sejam eles 

governamentais , artísticos, esportivos, culturais, sociais, científicos e congêneres, bem como 

qualquer tipo de eventos e atividades em locais abertos e fechados com aglomeração de 

pessoas com entrada gratuita, pagas ou convites, inclusive para asa atividades comerciais e de 

prestação de serviços que deveram permanecer com as sua atividades suspensas na forma 

regulamentada na forma regulamento neste Decreto, como medida de isolamento em 

ambiente de alto índice de aglomeração.  
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II- salões de festas, centros comunitários, casas de eventos, academias 

públicas e privadas, salões de beleza, clubes similares e outras áreas de lazer, praças em geral 

e academias em ar livre; 

III-  bares e similares; 

IV- Feira livre. 

 

Art. 2º Os demais estabelecimentos comerciais que permaneceram abertos 

deverão adotar as medias sanitárias, sem prejuízo das que já foram impostas pela Secretária 

Estadual de saúde  e Ministério da Saúde. 

 

§ 1º O descumprimento das medidas restritivas ora impostas aos 

estabelecimentos comerciais implicam na suspensão e/ou restrição de atividades autorizadas 

pelo alvará de licença de funcionamento concedido, em razão de saúde pública e fechamento 

de estabelecimento sem prejuízo de eventuais multas. 

 

§2º a Administração Municipal, através da vigilância sanitária e da Guarda 

Civil Municipal irá intensificar a fiscalização ostensiva referente as barreiras sanitárias 

impostas, as empresas comerciais, através de servidor que estará autorizado a entrar no 

estabelecimento e ali permanecer visando o regular cumprimento das exigências e em caso de 

descumprimento, comunicar as autoridades para tomar as medidas cabíveis para o caso 

concreto 

 

Art. 3º Como medidas coletivas de prevenção recomenda-se a todas as 

atividades privada, bem como as comerciais sujeitas a aglomerações de pessoas, a mesma 

adoção de medias definidas neste Decreto, visando a redução do risco de contágio: 

 

a)  lotação máxima do estabelecimento 40% (quanta por cento); 

 

b)  reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de 

espaços para a higienização das mãos ou álcool em gel 70% ( setenta por cento) em local 

sinalizado; 

 

c)  evitar aglomeração de pessoas em sala de espera; 

 

d)  manter distância entre os clientes evitando filas e proximidade dos 

presentes que aguardam atendimento com afastamento mínimo de 2m devendo manter as 

superfícies limpas e esterilizadas. 

 

Art. 4º Fica recomendado a partir do dia 04 de dezembro de 2020 que os 

munícipes não circulem em vias públicas sem justificativa considerável, estabelecendo-se 

“TOQUE DE RECOLHER” diário no âmbito deste Município, sendo das 22h00 as 05h00 da 
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manhã, em razão do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus afim de evitar a sua 

propagação. 

 

Parágrafo único. A circulação neste período será permitida apenas para 

prestadores de serviços na área de saúde, segurança, assistência social, delivery de alimentos, 

funcionários de empresas privadas que estejam trabalhando no período noturno desde que 

comprovada a necessidade com identificação funcional. 

 

Art. 5º A prefeitura Municipal e os demais órgãos municipais funcionaram para 

atendimento ao público no período das 08h00 às 12h00, sempre obedecendo as restrições 

impostas neste Decreto, ficando o período vespertino compreendido entre as 14h00 e as 

17h00 para o desempenho de serviços internos. 

 

Art. 6º O descumprimento as determinações deste Decreto, bem como as 

normas estabelecidas para o combate ao novo cornavírus poderá configurar crime de 

desobediência “artigo 330” do Código Penal e/ou crime contra a saúde pública “artigo 268 do 

Código Penal” sem prejuízo das sanções administrativa. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, em 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br/

