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DECRETO Nº 024/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

Dispõe sobre a liberação de funcionamento das 

atividades econômicas do comercio local, e a 

instituição de novas medidas de prevenção e 

controle para o enfrentamento da 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, o Decreto nº 020/2020 de 23 de março de 2020, decretou situação de  

emergência no âmbito município de Tabocas do Brejo Velho,  e  a adoção de medidas 

temporárias para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

 

CONSIDERANDO que, o Município de Tabocas do Brejo Velho, vem adotando todas as 

medidas necessárias e possíveis para o combate e enfrentamento da pandemia causada pelo 

COVID-19. 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I –  

DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA O ENFRENTAMENTO DA 

COVID-19. 

 

Art. 1º Estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção a COVID-19 no âmbito no 

Município de Tabocas do Brejo Velho. 

 

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores e os munícipes deverão adotar todas as medidas 

e providências necessárias para os fins de preservação e de enfrentamento a pandemia causada 

pelo COVID-19 observando o disposto neste Decreto. 

 

Parágrafo único. São medidas sanitárias de adoção obrigatórias adotadas por todos para o fim 

de enfrentamento a pandemia causada pelo COVID-19 dentre outras:  

 

I- A observância do distanciamento social, restringindo a circulação às visitas e as 

reuniões presenciais de qualquer  tipo  ao estritamente necessário; 
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II- Observância de cuidados pessoais sobre tudo de lavagem de mãos antes e depois da 

realização de quaisquer tarefas com a utilização de produtos assépticos, como sabão, 

detergente e/ou álcool gel á setenta por cento, bem como da higienização com produtos 

adequados dos instrumentos domésticos e de trabalho. 

 

III-  A observância de cuidados respiratórios, tais como, cobrir a boca com o antebraço ou 

lenço descartável ao tossir ou espirrar. 

 

CAPÍTULO II –  

DA AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE PASSAGERIOS NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO. 

 

Art. 3º Fica permitido à circulação dos veículos destinados ao transporte de passageiros que 

trafegam no território deste Município, respeitando o espaçamento entre os passageiros de no 

mínimo um metro, restringindo a capacidade a 50% da lotação do veículo.  

 

Parágrafo único. Os proprietários de transportes privados de passageiros descritos no artigo 

anterior deverão observar a adoção das seguintes medidas:  

 

I- Realização de limpeza minuciosa diária com produtos que impeçam a propagação do 

vírus como álcool líquido á setenta por cento e solução de água sanitária; 

 

II- Realização de limpeza rápida com álcool líquido a setenta por cento e das superfícies e 

pontos de contatos com as mãos dos usurários, como bancos, pega mão, corrimão e apoio em 

geral utilizando álcool liquido á setenta por cento  ou água com sabão em cada viagem 

realizada; 

 

III- A circulação do veículo com janelas e alçapões do teto aberto, para manter o ar 

arejado sempre que possível;  

 

 

IV- A higienização do sistema de ar-condicionado e, 

 

V- Exigir que os passageiros adotem como medida de prevenção a utilização de máscaras 

caseiras. 

 

CAPÍTULO III –  

DA RETOMADA DAS ATIVIDADES ECONOMICAS DO COMERCIO LOCAL. 

 

Art. 4º Fica determinado à retomada do funcionamento dos estabelecimentos comerciais da 

sede e zona rural deste município: 
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Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais de que trata o caput devem higienizar suas 

instalações previamente à sua abertura diária a fim de diminuir o risco de contaminação 

seguindo sempre que possível observando as determinações contidas neste Decreto. 

 

I- Higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início 

das atividades, a superfícies de toque (mesas, equipamentos, teclados, balcões, etc...) 

preferencialmente, com álcool em gel a setenta por cento ou outro produtos indicado pela 

autoridade sanitária. 

 

II- Manter a disposição na entrada do estabelecimento e de fácil acesso álcool em gel a setenta 

por cento para a utilização dos clientes e funcionários do local. 

 

III- Higienizar preferencialmente a após cada utilização ou, no mínimo a cada três horas, 

durante o período de funcionamento e sempre quando do início das atividades os pisos as 

paredes, os forros e os banheiros, preferencialmente com água sanitária ou outro produto 

adequado. 

 

IV- Manter disponível “kit” completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de 

funcionários utilizando sabonete líquido, álcool gel a setenta por cento e toalha de papel não 

reciclável. 

 

VI-  Disponibilizar mascaras descartáveis de proteção para funcionários. 

 

VII- Afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, das 

atividades em que exija contatos com outros funcionários ou com o público todo os 

funcionários que apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19. 

 

Art.5º A entrada de pessoas nos estabelecimentos que, comercializam medicamentos e 

gêneros alimentícios, como farmácias, supermercados, mercados, padarias e similares, 

independente do horário de funcionamento não poderão superar a quantidade de 05 (cinco) 

pessoas no âmbito de cada estabelecimento.  

 

Art. 6º Fica proibida durante o perídio de vigência deste Decreto no âmbito de todo o 

território do município de Tabocas do Brejo Velho todo e qualquer tipo de aglomeração cujo 

numero seja superior a 05 (cinco) pessoas decorrente de eventos públicos e/ou particulares 

seja ele de caráter cultural, religioso, comemorativo ou comercial. 

 

Parágrafo Único. A proibição de que trata o caput deste artigo se estende a praças, 

parquinhos, e demais espaços públicos de uso comum. 
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Art. 7º O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizado 

como infração a legislação municipal que sujeitará o infrator as penalidades e sanções 

aplicáveis inclusive no que couber a cassação da licença de funcionamento. 

 

Art. 8º Durante o período de vigência deste Decreto o funcionamento das academias de 

ginástica observará o disposto no §2º do artigo 4º deste Decreto, devendo o fluxo de pessoas 

ser limitado na proporção de uma pessoa para cada 2m² (dois metros quadrados).  

 

Parágrafo único. As academias de ginástica poderão adotar sistema de agendamento de 

horário para funcionamento, visando o cumprimento da limitação de público disposto no 

caput deste artigo e: 

 

I- É obrigatório o uso de EPI devendo ser disponibilizadas máscaras e luvas descartáveis a 

todos os funcionários, inclusive aos profissionais de educação física. 

 

II-  É obrigatório a higienização dos equipamentos e dos instrumentos de trabalho devendo ser 

realizado antes e após o uso década aparelho, por meio da utilização de produtos assépticos, 

como álcool em gel a setenta por cento durante o desempenho das atividades físicas.  

 

Art. 9º O Centro de formação de condutores (Auto Escolas) poderá, observando as medidas de 

higienização fixadas no artigo anterior, naquilo que cabível autorizar exclusivamente as aulas 

praticas de condução veicular para o processamento de retirada da Carteira Nacional de 

Habilitação – CNH. 

 

Art.10. A vigilância sanitária ficará encarregada da realização da fiscalização dos 

estabelecimentos de que trata este artigo devendo utilizar sempre que necessário, do poder de 

polícia para fazer cumprir o quanto determinado, advertido o responsável pelo 

estabelecimento de que o não cumprimento das medidas estabelecidas no presente artigo será 

caracterizado como infração a legislação municipal, sujeitando o infrator às penalidades e 

sanções aplicáveis inclusive no que couber a interdição do estabelecimento e a cassação da 

licença de funcionamento.  

 

Art. 11. Fica mantida a suspensão das aulas das Unidades Escolares da rede pública municipal 

de ensino até o dia 17 de abril de 2020. 

 

Art. 12º Fica proibido durante o perídio de vigência deste Decreto o funcionamento de bares, 

clubes sociais, recreativos e similares. 

 

CAPÍTULO IV – 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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Art. 13. Fica mantido o estado de emergência no âmbito do Município de Tabocas do Brejo 

Velho durante a vigência deste Decreto para fins de prevenção e enfretamento da epidemia 

causada pela COVID-19 (novo coronavirus). 

 

Art. 14. As medidas de enfrentamento e prevenção a COVID-19 prevista neste Decreto 

poderão ser reavaliadas a qualquer momento de acordo com a situação epidemiológica do 

Município. 

 

Art. 15. Os servidores públicos municipais que atualmente integram o quadro de servidores de 

Auxiliar de Serviços de Vigilância serão transferidos temporariamente para a Secretaria 

Municipal de Saúde visando integrarem a força tarefa de fiscalização, vigilância e barreiras 

sanitárias a quem desde já fica autorizado a utilização do poder de polícia para o fiel 

cumprimento de todas as medidas esculpidas neste Decreto. 

 

Art. 16. O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizada 

como infração a Legislação Municipal e sujeitará o infrator as penalidades e sanções 

aplicáveis inclusive no que couber cassação de licença de funcionamento. 

 

Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrário previstas nos Decretos de nºs 018-2020 

do dia 19 de março 2020,  020-20 do dia 23 de março de 2020 e 021-20 de 24 de março de 

2020 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tabocas do Brejo Velho-BA, em 07 de abril de 2020. 

 

 

 

HUMBERTO PEREIRA DA SILVA 

Prefeito 
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