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DECRETON°054/2020,DE31DEJULHODE2020.

“RENOVAEESTABELECEMEDIDASDE
PREVENÇÃO E CONTROLE PARA
ENFRENTAMENTODACOVID19EDÁ
OUTRASPROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS – ESTADO DA BAHIA,
usando das atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do
Município,

CONSIDERANDO a decretação em nível nacional de calamidade
púbica,emrazãodaPandemiadaCOVID19;

CONSIDERANDOasaçõesdefiscalização,orientaçãoeprevençãode
casos da COVID19, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde
alinhadas as orientações da OMS, Secretaria Estadual de Saúde e
MinistériodaSaúde;

CONSIDERANDO as barreiras sanitárias nas principais entradas do
Municípioquerestringememonitoramaentradadepessoas;

CONSIDERANDOapolíticamunicipaldeisolamentoedistanciamento
social, informações educativas em rede sociais e carros de sons,
obrigatoriedadenousodemáscaraseetc;

DECRETA:

Art.1°Ocomercioessencialenãoessencialpassaafuncionardas
07 às 18h, de segunda a sábado, exceto postos de combustíveis,
distribuidores de água mineral/gás de cozinha, farmácias e padarias
quefuncionarãoemhoráriocomercial.
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Parágrafo único  Aos domingos o comércio continuará fechado,
funcionadoapenasfarmácias,postosdecombustíveis,distribuidores
deáguamineral/gásdecozinhaemhorárionormalepadariasdas07
às10h.

Art.3°Ficaautorizadoofuncionamentodasbarbeariasesalõesde
beleza de segunda a sábado, das 08 às 17h, mediante as seguintes
regras:

I – Atendimento ao público individualizado por meio de
agendamento;

II–Atendimentodeumprofissionalporvez;

III – As barbearias quanto os salões de beleza deverão lavar os
cabeloseasorelhasdosclientesantesdeiniciarocorte;

IVOsclientesnãopoderãoestaracompanhadosdeoutraspessoas,
salvo crianças, idosos ou portadores de necessidades especiais que
necessitemdeacompanhante;

VAhigienizaçãodolocaleequipamentosentreumatendimentoe
outro;

VIOusodemáscarafacialpeloclienteeoprofissional;

VII–Disponibilizaçãodeálcoolemgel;

Art.4°–Apartirdodia10deagostodocorrenteanoficaautorizada
todas as segundasfeiras a comercialização de produtos na via
pública,medianteasseguintesregras:
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I – Somente comerciantes do município de Sátiro Dias devidamente
cadastradoseautorizadospelaSecretariadeMunicipaldeSaúde;

II–Ohoráriodecomercializaçãoserádas06às13h;

III – O espaçamento das barracas será de 5m de uma para outra,
sendoolocaldecadabarracadeterminadopelaPrefeitura;

IV–Todabarracadeverádisponibilizaroálcoolemgelparausodos
funcionárioseclientes;

V  Somente atender a clientes que estejam fazendo o uso de
máscarasfaciais;

VI  Os proprietários e funcionários das barracas devem trabalhar
comequipamentosdeproteção,taiscomomáscarasfaciais;

VII  A venda de produtos será exclusivamente em barracas, sendo
proibidaavendaemveículos;

Art.5°Bares,Academias,EstúdiosdePilates,MercadodeCereaise
AçougueMunicipalcontinuamfechados.

Art. 6°  Os restaurantes, lanchonetes e pizzarias, continuam
autorizadosafuncionarinternamentedesegundaasábadodas07as
18hparaoserviçoderetiradadoprodutonolocaletodososdiasda
semana para o serviço de entrega em domicílio (delivery) das 07 as
22h.
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Art.7°Continuamsuspensasarealizaçãodeeventoscoletivospara
públicoigualousuperiora10(dez)pessoas,realizadosporórgãosou
entidadesdaAdministraçãoPúblicadireta,indireta,privados,comou
sem fins lucrativos, que impliquem em aglomerações de pessoas, a
exemplodefestas,aniversários,comemorações,reuniões,atividades
esportivas,atividadesreligiosas(missas,cultoseoutrascelebrações)
atividadesdeterceiraidadeeoutrossimilares.

Art.8°Continuaminalteradasasnormasdedistanciamentosocial,
higiene,prevenção,controle,fiscalizaçãoesanção,estabelecidasnos
DecretosMunicipaisn°031de30deabrilde2020e036/2020,de29
demaiode2020.

Art. 9° – Em caso de flagrante no descumprimento do presente
Decreto, o estabelecimento será imediatamente interditado e a
Autoridade Policial encaminhará o proprietário ou responsável pelo
comercio à Delegacia de Polícia, podendo o mesmo responder por
crime contra a saúde pública e por infringir determinação do poder
público, previstos nos arts. 131, 132, 267 e 268 do Código Penal
Brasileiro,dentreasquaispodemosdestacaraseguintepenalidade:

“Infraçãodemedidasanitáriapreventiva

Art. 268  Infringir determinação do poder público,
destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa:

Penadetenção,deummêsaumano,emulta.

Parágrafo único  A pena é aumentada de um terço, se o
agente é funcionário da saúde pública ou exerce a
profissão de médico, farmacêutico, dentista ou
enfermeiro.”


RuaDoisdeFevereiro,n°26,Centro–SátiroDias/BA
Cep.48485000–Fone7534462286

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: X9IWWTFDF898IHFCWBAHVW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
31 de Julho de 2020
6 - Ano - Nº 2155

Sátiro Dias

ESTADODABAHIA
PREFEITURAMUNICIPALDESÁTIRODIAS
GABINETEDOPREFEITO

Art. 10°  Além das penas previstas no Código Penal Brasileiro
descrito no artigo anterior, a nível municipal o flagrante no
descumprimentodoreferidodecretoacarretará:
I–Multa;
II–Interdição;
III–CassaçãodoAlvará;

Art. 11°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
perdurando seus efeitos até dia 14 de agosto de 2020, podendo
sofrer a qualquer tempo revogação, modificação ou prorrogação,
caso a situação anormal se perpetue, ficando revogadas as
disposiçõesemcontrário.

Registrese.Publiquese.Cumprase.

GABINETEDOPREFEITOMUNICIPALDESÁTIRODIAS–ESTADODA
BAHIA,em31dejulhode2020.
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