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Diário Ocial do

MUNICÍPIO
A Prefeitura Municipal de Araci, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos,
vem a PUBLICAR:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDEARACI/BA - ICP - Controle Pessoal 202200026

DECRETO “NE” N° 0642 DE 04 DE MARÇO DE 2022
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do Município de Araci – BA e dá outras providências.

LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa
norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou
jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e
Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações
referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
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Tel:(75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

Dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do Município de Araci
– BA e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACI, Estado da Bahia, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL SOBRE O CÓDIGO DE CONTROLE: 20122 PMDEARACI/BA - ICP - Controle Pessoal 202200026

CONSIDERANDO, que após a redução do número de infectados pelo novo
coronavirus o Governo Estadual Instituiu o Decreto 2.195 de 03 de março 2022;
CONSIDERANDO, que a saúde é direito de todos, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO, que a Administração Pública Municipal tem o dever de
comunicação contínua com a população municipal enfatizando as razões para implementar e
modificar as medidas, tendo em vista, que as alterações se pautam em resultados de medidas
anteriores de práticas administrativas, inclusive, se couber, o regime de sanções estabelecido
para o cumprimento das medidas;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam autorizados, em todo território do município de Araci, Estado
da Bahia, os eventos e atividades com a presença de público de até 3.000 (três mil) pessoas,
tais como: cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou
privados, circos, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, eventos
desportivos, cavalgadas, vaquejadas e afins.
Parágrafo Único: as solicitações para realização dos eventos e atividades
descritas no caput deste artigo, deverão ser previamente encaminhadas aos setores
responsáveis para análise das condições de segurança de cada local.
Art. 2º. A vacinação deverá ser comprovada para INGRESSO nos órgãos e
departamentos públicos deste município, mediante apresentação do documento fornecido no
momento da imunização ou do Certificado COVID, obtido através do aplicativo "CONECT
SUS” do Ministério da Saúde, que contenha a confirmação de:
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I - duas Doses da vacina ou dose única, para o público geral;
II - Uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela
Campanha de Imunização contra a COVID-19, observado o prazo de agendamento para
segunda dose;
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Art.3 º. Fica obrigatória a comprovação de vacina para todos os servidores
públicos deste município, sejam eles, efetivos, cargos comissionados, contratados e
prestadores de serviços terceirizados.
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§ 1º - Os servidores deverão apresentar as respectivas Chefias Imediatas e na
entrada dos órgãos de sua lotação o comprovante de vacina contra a covid-19 através do
certificado emitido pelo aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde;
§ 2º - Os servidores que não se vacinaram, terão o prazo máximo de 60 dias
para regularizar a primeira e segunda dose da vacina contra o covid-19, contados a partir da
publicação do DECRETO “NE” Nº 0560 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022;
§ 3º - O não cumprimento do parágrafo anterior por parte dos servidores,
ensejará suspensão do efetivo exercício de forma automática e como consequência a
suspensão de suas respectivas remunerações.
Art. 4º. Fica terminantemente proibido o acesso e permanência de pessoas
nas dependências de qualquer repartição pública, estabelecimento comercial ou prestadores
de serviço, sem a devida utilização de máscaras ou protetor facial que cubra totalmente boca
e nariz.
Art. 5º. Fica autorizado o retorno das aulas presenciais a partir de 7 de março
de 2022, no município de Araci – Bahia, desde que respeitados todos os protocolos de
segurança.
Art. 6º. Fica permitido, diariamente, o funcionamento de todas as demais
atividades comerciais e prestadores de serviço, conforme Alvará de funcionamento de cada
estabelecimento emitido pelo Setor de Tributos deste município.
Art. 7º. Será permitida a realização de missas, cultos e demais reuniões
religiosas, desde que atendendo as recomendações e determinações do presente ato normativo,
sendo obrigatório o uso de máscaras para todos os membros, colaboradores, chefes
religiosos, sendo indispensável o uso de álcool em gel ou álcool 70% (setenta por cento)
durante todo o período, mantendo a higienização interna e externa do ambiente.
Art. 8º. As academias de musculação, ginástica e dança bem como estúdio de
pilates e similares deverão funcionar com 100% de sua capacidade respeitando todas as
recomendações e determinações do presente ato normativo, sendo obrigatório o uso de
máscaras para todos os usuários, colaboradores, sendo indispensável o uso álcool em gel ou
álcool 70% (setenta por cento) durante todo o período, mantendo a higienização interna e
externa do ambiente, e respeitando o distanciamento de 02 (dois) metros quadrados;
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III - doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta
etapa da Campanha de Imunização contra a COVID-19.

Art. 9º. Fica suspensa na feira livre do município a instalação de barracas e
participação de feirantes de outras cidades, como medida preventiva contra a covid-19.
Art. 10º. A violação do disposto neste Decreto, seus incisos e parágrafos por
qualquer empresa e estabelecimentos comerciais implicará na cassação de alvará de
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funcionamento e aplicação de multa pelo descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), especialmente para aqueles que abrirem o seu comércio de forma indevida e não
autorizada, tendo o fechamento compulsório pelos órgãos incumbidos pela fiscalização;
Parágrafo Único – Em caso de reincidência o disposto no caput deste artigo
a multa aplicada será no valor de 3.000,00 (três mil reais) e interdição do estabelecimento
comercial pelo prazo de 30 dias.
Art. 11º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a
qualquer momento, condicionada à evolução do estado de emergência internacional
decorrente da contaminação pelo novo coronavírus (COVID-19).
Art. 12º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 13º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Prefeita de Araci, Estado da Bahia, 04 de março de 2022.

MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA
Prefeita Municipal
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