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 Decreto Municipal nº 025, de 19 de maio de 2020 - Dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus
(COVID-19), delimitando a flexibilização do funcionamento de
determinados dos estabelecimentos comerciais e de serviços no âmbito
territorial do Município de Ribeira do Amparo e dá outras providências.
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MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 025, DE 19 DE MAIO DE 2020

DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19), DELIMITANDO A
FLEXIBILIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE
DETERMINADOS DOS ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS E DE SERVIÇOS NO ÂMBITO
TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO
AMPARO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, que lhes conferem a Constituição Federal e a Lei
Orgânica Municipal, e ainda.
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 03 de
fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO as Recomendações do Ministério da Saúde no sentido da liberação
do funcionamento do comércio, com critérios, para as atividades comerciais e de
serviços não considerados essenciais na vigência da Situação de Emergência ou
Calamidade Pública, decretadas por estados e municípios que não tenham mais de 50%
(cinquenta por cento) de casos confirmados da pandemia;
CONSIDERANDO a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal – STF, em
reconhecer a competência dos Prefeitos para deliberar sobre a adoção de condutas
restritivas durante a Pandemia do Coronavírus – COVID-19 (ADPF 672-D.F.);
CONSIDERANDO que as medidas de “quarentena” e isolamento social realizadas no
Município, estão sendo comprovadamente eficazes, no que pese ter o registro de um
único caso positivo ao Coronavírus até esta data;
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas mais restritas de proteção
individual e coletiva de modo a compatibilizar a atividade econômica no âmbito do
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Município ao tempo da necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão
local e preservar a saúde da população em geral; e,
CONSIDERANDO a necessidade de dispor sobre as sanções a serem impostas em caso
de descumprimento das normas editadas por este Poder Público, as quais visam impedir
a propagação do contágio da COVID 19 e, padroniza os procedimentos de prevenção no
âmbito deste Município.

DECRETA:
Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
novo Coronavírus (COVID-19), as quais deverão ser cumpridas integralmente por todos
os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Ribeira do Amparo /BA,
além dos estabelecimentos comercias, demais atividades e pela população em geral;
Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar as
medidas para prevenção e controle da transmissão do novo Coronavírus (COVID-19),
nos termos das normas federais, estaduais e municipais já editadas, no qual ficam
estabelecidas medidas temporárias e de prevenção ao contágio pelo vírus, que poderão
ser adotadas no âmbito territorial do Município de Ribeira do Amparo, Estado da Bahia.
Art. 3º. Todos os estabelecimentos comerciais e de serviços, não considerados
essenciais nos termos do Decreto Municipal nº 014/2020, poderão voltar ao seu
funcionamento, observados os seguintes critérios.
I – Fica determinado o uso permanente de máscaras por todas as pessoas em circulação
nas vias públicas, nos estabelecimentos comerciais e bancários neste Município;
II – Terão que manter em disponibilidade para os clientes, dentro do estabelecimento,
álcool em gel 70%;
III – Todos os funcionários e os proprietários em serviço deverão utilizar máscaras e
demais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, conforme a atividade;
IV – Os clientes que adentrarem ao estabelecimento deverão ser portadores de máscaras
e manterem um do outro o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros, podendo as
máscaras serem fornecidas pelo estabelecimento, não sendo permitido o acesso de
pessoas sem o uso permanente de máscaras;
V – Na hipótese de formação de filas para entrarem no estabelecimento, estes serão os
responsáveis pela disciplina das filas, que deverão ter no máximo 05 (cinco) pessoas,
com o distanciamento de 02 (dois) metros, utilizando a distribuição de senhas;
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VI – Os estabelecimentos deverão observar a quantidade de clientes em seu interior, de
forma a não caracterizar aglomeração ou a inobservância do distanciamento de que trata
o inciso IV;
VII – As empresas em funcionamento deverão observar a redução do número de
funcionários trabalhando ou revezamento dos mesmos, com vedação compulsória do
trabalho para aqueles considerados do Grupo de Risco estabelecidos pelo Ministério da
Saúde (idosos, portadores de doenças crônicas, etc.);
VIII – Em qualquer estabelecimento em que se concentrem duas ou mais pessoas, ainda
que em sala de espera, será obrigatório o uso de máscaras pelo cliente, que se não as
portar deverão ser fornecidas pela empresa ou consultório.
IX – Os estabelecimentos com as atividades de restaurantes, bares, lanchonetes,
padarias e similares, somente poderão funcionar com os serviços de entrega (delivery)
e/ou retirada no balcão, sendo vedado o consumo no local, devendo fazerem o uso
desses serviços, seguindo as recomendações dos Órgãos de Saúde e as normas legais
vigentes, sob pena de responsabilização dos seus proprietários, conforme a legislação
administrativa, civil e penal cabíveis.
Parágrafo Único: Em razão do descumprimento as normas ora editadas, serão
punidos seus infratores mediante aplicação de multas, cassação de alvará, podendo
as policias civil e militar do Estado da Bahia serem acionadas para interdição do
estabelecimento comercial infrator, assim como detenção do seu proprietário de
modo que se evite o contagio e a propagação do vírus.
Art. 4º. Os estabelecimentos cujas atividades impõem aglomeração e contato físico de
pessoas, a exemplo, Clubes, Ginásios, Campos de Futebol, Quadras de Esporte, não
serão beneficiados por este Decreto, continuando com suas atividades suspensas até o
dia 15/06/2020, ficando também proibida a realização de qualquer evento, quer Social,
Educacional, Cultural, ou particular, inclusive aqueles que exijam licença do Poder
Público, em especial as inaugurações, cursos, reuniões, conferências, etc.
Art. 5º. É vedado o funcionamento de hotéis, pousadas, pensões e similares, para o
recebimento de hóspedes, até o dia 15/06/2020.
Art. 6º. Ficam suspensas até o dia 15/06/2020 as reuniões institucionais, assim como o
atendimento ao público no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do
Município de Ribeira do Amparo /BA, salvo as para atender assunto de excepcional
interesse público;
Art. 7º. Os servidores com idade superior a 60 anos, bem como as gestantes e os de
grupo de risco, poderão exercer suas funções em sistema home office ou serem
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remanejados de acordo com as condições adequadas de trabalho desde que não
desenvolvam atividades essenciais e estratégicas.
Art. 8°. Fica proibida a concessão de férias a profissionais de saúde, profissionais da
assistência social, guarda municipal e gabinete do prefeito, assim como a concessão de
licenças para trato de interesse particular.
Parágrafo Único. Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que
tenham sido concedidas aos profissionais municipais mencionados no caput do artigo
que estejam em curso, poderão ser revogadas, devendo o profissional ser notificado a
retornar de imediato ao seu posto;
Art. 9ª. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19,
deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a
exercerem suas atividades em regime home office;
Art. 10 Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou que
venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de localidades em que há
transmissão comunitária do vírus da COVID-19, conforme boletim epidemiológico do
Ministério da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com
caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:
§1º. os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19
deverão ser mantidos isolados, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias ou conforme
determinação médica; e
§2º. os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID19 deverão do mesmo modo permanecer em isolamento domiciliar, pelo prazo de 14
(quatorze) dias, a contar do retorno ao Município.
Parágrafo Único: As pessoas que, por determinação da Secretaria Municipal da
Saúde não permanecerem em isolamento domiciliar nos termos deste artigo,
responderão civil e penalmente, podendo ser adotadas mediadas coercitivas
através das policias civil e militar.
Art. 11. As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial aos idosos,
gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças, considerados grupos vulneráveis,
promovendo a devida orientação e procedimento para a prevenção.
Parágrafo Único. As Secretarias Municipais deverão suspender as atividades, sob sua
responsabilidade, que envolvam idosos, visando evitar o contato físico, podendo haver a
ampliação do público protegido, se necessário.
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Art. 12. Todos os casos suspeitos de infecção do Coronavírus deverão ser
imediatamente notificados à Secretaria Municipal de Saúde, nos telefones (75) 34392235 ou no e-mail: sesaribba@hotmail.com visando o acompanhamento e a manutenção
de dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas,
com a finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua
propagação.
Art. 13. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os
cuidados de prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá ser apresentado pela
Comunicação Social do Município de Ribeira do Amparo /BA.
Art. 14. As empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo, assim como os
taxis e carros de frete, deverão proporcionar aos usuários veículos devidamente
higienizados e ventilados, sendo obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel 70%.
Art. 15. Permanecem suspensas as atividades praticadas por empresas privadas de
qualquer evento com aglomeração de pessoas, tais como, bailes, festas, apresentações
teatrais e shows.
Art. 16. Está permitida a realização das feiras livres no município, desde que sejam
comercializados exclusivamente alimentos e, tão somente pelos comerciantes e
agricultores locais.
Art. 17. Ficam autorizadas as atividades de cultos religiosos de qualquer natureza,
desde que seja obedecida os protocolos de proteção e higienização e a utilização de
máscaras por seus frequentadores, sendo sua capacidade de público reduzida em
1/3 (um terço) de modo a evitar aglomeração de pessoas em seus respectivos locais.
Art. 18. Serão permitidos velórios de pessoas que comprovadamente não tiveram
como causa de sua morte a COVID 19 no limite de 20 pessoas priorizando
familiares.
Parágrafo Único: Fica proibido a realização de velório e de participação de pessoas
no respectivo sepultamento em caso de mortes comprovadamente causadas pelo
coronavírus – COVID 19.
Art. 19. Os bancos, postos credenciados ou casas lotéricas, deverão manter o horário
diferenciado para o pagamento de proventos e outros rendimentos, aos aposentados,
pensionistas e beneficiários idosos, fazendo a devida divulgação e adotando as medidas
de proteção e higienização previstas no presente decreto.

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, CEP: 48440-000, Centro, Tel.75 3439 2166
CNPJ:13.809.405/0001-17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YBSJBPOHULV/+VQ/HVLRWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ribeira do Amparo

Terça-feira
19 de Maio de 2020
7 - Ano - Nº 448

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

GABINETE DO PREFEITO
Art. 20. Este Decreto poderá ter a sua vigência suspensa ou reeditado de acordo com a
confirmação da existência de novos casos do vírus COVID-19 no Município, informada
pela Secretaria Municipal de Saúde, a critério do Prefeito Municipal.
Art. 21. O descumprimento de qualquer das medidas aqui impostas poderá acarretar
cassação definitiva de alvará, aplicação de multas, suspensão de contratação com a
Administração Pública, serão adotadas medidas coercitivas a seus infratores através da
força policial e demais sanções administrativas, civis e penais cabíveis.
Art. 22. A Guarda Municipal e as Polícias Civil e Militar do Estado da Bahia estão
autorizadas a cumprir as determinações deste decreto e demais normas legais para
garantia do cumprimento das normas que buscam evitar o contagio e propagação do
coronavírus – COVID 19.
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeira do Amparo/BA, em 19 de maio de 2020.

Praça Irmã Mônica Maria Van Clooster, 51, CEP: 48440-000, Centro, Tel.75 3439 2166
CNPJ:13.809.405/0001-17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YBSJBPOHULV/+VQ/HVLRWW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

