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DECRETO Nº 039/2020 DE 14 DE JULHO DE 2020. 

 

 

“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE 

FLEXIBILIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS 

ATIVIDADES ECONÔMICAS E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA 

BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO que já houve no âmbito deste Município a retomada de algumas 

atividades econômicas atreladas a estrita observância das recomendações realizadas pelo 

poder público Municipal. 

 

CONSIDERANDO o posicionamento recente da Organização Mundial da Saúde – OMS, e 

do Ministério da Saúde sobre o uso comunitário de máscaras e de álcool gel a 70% como 

estratégia para diminuir a proliferação e o contagio em massa pelo COVID-19. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica permitido a retomada das atividades das academias públicas e privadas com 

redução da sua capacidade de funcionamento. 

 

§ 1º Os Estabelecimentos terão de respeitar todas as medidas anteriormente adotadas pelo 

Município visando combater a proliferação da COVID-19. 

 

§ 2º Os estabelecimentos devem funcionar com apenas 50% (cinqüenta por cento) de sua 

capacidade de atendimento, limitando-se a presença de no máximo 12 pessoas ao mesmo 

tempo em cada horário.  

 

§ 3° As academias não podem fornecer toalhas ou permitir o ingresso e circulação comum de 

pessoas no vestuário.  

 

§ 4º É obrigatório o uso de máscara de proteção para adentrar na área interna das academias.  

 

§ 5º Os estabelecimentos devem disponibilizar álcool em gel a setenta por cento na entrada e 

no seu interior em locais de fácil acesso para utilização dos clientes e funcionários que 

também devem estar utilizando máscaras de proteção.  

 

 

http://www.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br/
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Art. 2º A reabertura das academias locais devem observar, além dos dispositivos deste 

Decreto, o protocolo de segurança do Comitê de Operações de Emergências em Saúde 

Pública – COE. 

 

Art. 3º O descumprimento do disposto neste Decreto acarretará no recolhimento do alvará de 

localização e funcionamento, além de responsabilização administrativa civil e penal nos 

termos da legislação vigente dentre as quais aquelas previstas para os crimes tipificados nos 

artigos 268 e 330, ambos do Código Penal, dispositivo estes que tratam, respectivamente, das 

infrações de medidas sanitárias preventivas e de crime de desobediência. 

 

Art. 4º permanecem suspensas até o dia 31 de julho de 2020 as aulas da rede Municipal e 

particular de ensino. 

 

Art. 5° Ficam mantidas as demais medidas 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, 024-

2020 de 07 de abril de 2020, 025-20 de 14 de abril de 2020 e Decreto 027 de 30 de abril de 

2020, Decreto 032 de 24 de maio de 2020, do decreto 033-2020, Decreto 035-2020 de 23 de 

junho de 2020 e do Decreto 038/2020 de 02 de julho de 2020. 

 

Gabinete do Prefeito, em 14 de julho de 2020. 
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