
DECRETO Nº _____, de 29 de Janeiro de 2021. 

 

Dispõe sobre a adoção de medidas 

temporárias emergenciais para 

enfrentamento e prevenção de contágio 

pelo Coronavírus (Covid-19). 

 

O Prefeito Municipal de Remanso, Estado da Bahia, em conjunto com a 

Secretaria de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, IV, da 

Lei Orgânica Municipal e arts. 30, §1º e 96 da Constituição Federal; 

Considerando que a situação no Município demanda o emprego urgente 

de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, e com o fim de continuidade do trabalho de controle e disseminação da doença; 

Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde, no 

concerne a continuidade das medidas de combate à disseminação do vírus, mesmo já 

iniciada a campanha de imunização de caráter emergencial; 

Considerando o aumento do número de casos confirmados, de pacientes 

em UTI, bem como de óbitos no Município de Remanso, apresentados nas últimas 

semanas, segundo dados da Secretaria de Saúde; 

Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta 

sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em 

ambientes abertos aglomerados; 

DECRETA: 

Art. 1º- Fica determinado, pelo prazo de 15(quinze) dias, que o 

funcionamento de bares, restaurantes/lanchonetes, churrascarias, pizzarias, ou qualquer 

estabelecimento afim, somente poderão funcionar até às 22h, de segunda a sexta-feira, 

e aos finais de semana até à meia-noite, ficando vedada, depois desse horário, a venda 

de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento 

poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes. 



§1º- Os estabelecimentos constantes do caput, devem respeitar o limite de 

70% (setenta por cento) da sua capacidade, exigindo a entrada de pessoas usando 

máscara facial, dispondo de mesas a uma distância mínima de 1 metro entre uma e outra 

e disponibilização de álcool gel em todas as mesas. 

Parágrafo único- No caso de violação das determinações constantes na 

redação anterior, será aplicado multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao 

proprietário do estabelecimento, bem como a suspensão do alvará de funcionamento. 

Art. 2º- Fica determinado que os estabelecimentos comercias do Município, 

devem exigir o uso de máscara facial, disponibilizando álcool gel para o uso dos clientes 

e respeitando o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas nas filas, a fim de 

evitar possíveis aglomerações. 

§1º- No caso de violação das determinações constantes na redação 

anterior, será aplicada multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao proprietário do 

estabelecimento comercial. 

§2º-  Os valores das multas serão direcionados para o Fundo Municipal de 

Saúde e deverão ser aplicados no Combate à Pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

Art.3º- Fica proibido o uso de som automotivo pelo prazo de 15(quinze) 

dias a fim de evitar possíveis aglomerações, e, ainda, eventos particulares deverão 

respeitar a quantidade máxima imposta pelo Decreto do Governo do Estado, qual seja 

de 200 (duzentas) pessoas, exigindo-se o acesso com uso de máscara facial, 

disponibilização de álcool gel e disposição de mesas a uma distância mínima de 1 metro 

entre uma e outra. 

Parágrafo único - Aquele que descumprir as regras previstas no caput terá 

o veículo apreendido, e encaminhado à Delegacia para a tomada do devido 

procedimento, bem como no caso das festas será aplicada multa no valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) ao responsável pela realização. 

Art.4º- As instituições financeiras, casas lotéricas e atividades similares, 

deverão reforçar as medidas de distanciamento no ambiente interno e externo, 

especialmente nas filas e espaços destinados ao autoatendimento, com o fim de evitar 

aglomerações adotando as seguintes medidas: 



I- Exigir o uso de máscara facial tanto externa como internamente, sendo que, no caso 

de fila externa, deve haver a orientação aos clientes no sentido de manter o 

distanciamento de 1,50 metros por pessoa, respeitando-se a demarcação horizontal, 

onde for possível existir; 

II- Disponibilização de álcool em gel 70% para clientes e trabalhadores, além da 

desinfecção frequente utilizando álcool 70%, de superfícies e objetos como balcões, 

bancadas, maçanetas, interruptores, máquinas de cartão, caixas eletrônicos e outros 

itens tocados constantemente; 

I- Limitar o acesso simultâneo de clientes no atendimento pessoal em no máximo 70% 

(quarenta por cento) da capacidade, considerando o distanciamento conforme citado no 

inciso I; 

II- O acesso tanto à área de atendimento pessoal, como de autoatendimento, ficando 

restrito a uma pessoa por unidade familiar, ressalvando os portadores de deficiências e 

idosos que necessitam de acompanhamento de um auxiliar; 

Art. 5º- Fica o Fiscal de Posturas autorizado a constatar e notificar a 

ocorrência de infrações sanitárias e/ou descumprimento das medidas constantes dos 

dispositivos anteriores, independentemente da presença de autoridade sanitária no ato 

de constatação, como forma de auxiliar a fiscalização das medidas de combate e 

prevenção ao Coronavírus. 

 §1º- A responsabilidade do Fiscal de Posturas prevista no caput visa, 

mediante ato material, a auxiliar a fiscalização das medidas de combate e prevenção ao 

Coronavírus, respeitada a competência sancionatória das autoridades sanitárias, não o 

eximindo de adotar outras providências cautelares entendidas como necessárias a sanar 

eventuais inobservâncias às medidas restritivas, tais como: determinação de fechamento 

imediato de estabelecimentos, cessação de atividade e dispersão de aglomerações. 

§ 2º- Na abordagem ao infrator, o Fiscal de Posturas solicitará a 

documentação necessária para a efetivação da infração sanitária, especificando a 

infração, o local e a data, estando ainda, autorizado a fazer registro fotográfico. 

§ 3º- Poderá o Fiscal de Postura requerer Força Policial. 

 



Art. 6º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE REMANSO, ESTADO DA 

BAHIA, 29 DE JANEIRO DE 2021. 

 

MARCOS CARVALHO PALMEIRA 

Prefeito Municipal 


