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DECRETO “NE” Nº 240 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021

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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DECRETO “NE” Nº 240 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021
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A PREFEITA DE ARACI, do Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Federal nº 13.979, de 06
de fevereiro de 2020, e, ainda;
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CONSIDERANDO a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, que estabelece medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de
importância internacional;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do
novo Coronavírus (COVID-19) como PANDEMIA, sinalizando a potencialidade infecciosa da
doença em atingir a população mundial de forma simultânea, não mais se limitando a locais que
já tenham sido identificados como de transmissão interna;
CONSIDERANDO que cumpre ao Município de Araci – Bahia, tomar todas as decisões e
providências cabíveis no sentido de realizar contenção adequada da disseminação do
Coronavírus e impedir que esta ocupe patamares que produzam caos na rede municipal de
saúde;
CONSIDERANDO que a gravidade da emergência causada pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19) exige das autoridades municipais a adoção de todas as medidas
possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema
Único de Saúde - SUS, bem como para a contenção da transmissão do novo Coronavírus
(COVID-19), de forma a atuar em prol da saúde pública;
CONSIDERANDO que há um enfrentamento no Brasil e no mundo de uma segunda onda
epidemiológica de contágio do novo Coronavírus, motivada pela descoberta científica de novas
linhagens e variantes do vírus, podendo ser mais transmissíveis e resistentes ao sistema
imunológico ocasionando situações de reinfecção;
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Dispõe sobre abertura e funcionamento do
Comércio no âmbito do Município de Araci-BA, em
decorrência da adoção de novas medidas ao
combate ao Covid-19, e dá outras providências.

CONSIDERANDO a necessidade de observância irrestrita pela população em geral das
medidas de prevenção à disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), principalmente, no
tocante ao uso de máscaras, distanciamento social, higienização constante das mãos, não
realização de reunião com aglomeração de pessoas, além da colaboração com os
estabelecimentos comerciais no cumprimento dos protocolos sanitários referentes a cada
segmento de atividade;
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CONSIDERANDO o grande avanço no número de pessoas infectadas no Município de Araci,
e que compete a Secretaria Municipal da Saúde para fazer o diagnóstico sobre o avanço da
contaminação e a capacidade de operação do Sistema de Saúde;
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CONSIDERANDO que todas as decisões da Administração Pública Municipal tem base nos
diversos encontros realizados com o Comitê de Gestão e Monitoramento da Crise e dos
impactos do COVID-19 instituído pelo Decreto nº 1.358, de 06 de Abril de 2020 e sua formação
são compostos por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil;
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1,384, de 15 de junho de 2020 institui o Comitê
de Operações de Emergência em Saúde Pública – COE – composto por membros técnicos da
área da saúde, tais como médicos e enfermeiros e as decisões da Administração Pública tem
base nos relatórios emitidos por este Comitê;
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 estabelecidas medidas restritivas a atividades e serviços para o enfrentamento
da Emergência em Saúde Pública, visando à proteção da coletividade, de acordo com a situação
epidêmica do novo Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º - Fica terminantemente proibido o acesso de pessoas nas dependências de qualquer
repartição pública, sem a devida utilização de máscaras ou protetor facial que cubra totalmente
boca e nariz.
CAPÍTULO I – DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES COLETIVAS
Art. 3º - Fica suspensa a realização de festas, confraternizações, comemorações, encontros e
quaisquer outras atividades correlatas em espaços públicos ou privados.
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CONSIDERANDO que as medidas restritivas poderão ser revistas a qualquer tempo, com base
na situação epidemiológica do Município em relação aos casos do novo Coronavírus (COVID19);

Parágrafo Único - A suspensão das atividades dar-se-ão independentemente da utilização de
aparelhos sonoros.
Art. 4º - Fica estabelecida a suspensão de acesso ou utilização de piscinas instaladas em clubes
aquáticos, pesqueiros ou outro estabelecimento de uso coletivo.
Art. 5º - Ficam suspensas a realização de atividades coletivas como campeonatos, torneios e
bingos.
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CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO DE BARES, DEPÓSITOS DE BEBIDAS,
TRAILERS E CONGÊNERES.
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I – Os bares e congêneres terão funcionamento permitido no horário das 08:00 às 21:00 horas,
de segunda à quinta-feira, e das 08:00 às 14:00 horas na sexta-feira, ficando suas atividades
suspensas aos finais de semanas (sábados e domingos).
§ 1º - A suspensão das atividades aos finais de semanas se limita a comercialização de bebidas
alcoólicas dentro ou nas proximidades dos estabelecimentos.
§ 2º - Fica autorizada a comercialização de bebidas alcoólicas, exclusivamente, para prestação
de serviços de entrega a domicílio (Delivery).
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Art. 7º - Os proprietários e funcionários dos estabelecimentos comerciais descritos neste
capítulo deverão, obrigatoriamente, utilizar máscaras e realizar constantemente a higienização
de suas instalações.
CAPÍTULO III – DO FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTES, LANCHONETES E
QUIOSQUES.
Art. 8º - Fica permitido o funcionamento de restaurantes, lanchonetes e quiosques mediante o
cumprimento das seguintes restrições:
I - Os estabelecimentos citados no caput deste artigo terão horário de funcionamento antecipado
para às 06:00 da manhã e fechamento às 21:00 horas.
II - As mesas deverão ser posicionadas em locais estratégicos, respeitando o distanciamento
mínimo de 1,5 metros, mediante normas estabelecidas pela Equipe de Vigilância Sanitária, bem
como será necessária a constante higienização de mesas, cadeiras e materiais de uso coletivo.
III - Assim como os estabelecimentos descritos no Capítulo II deste Decreto “NE”, os
restaurantes, lanchonetes e quiosques ficarão impedidos de comercializar bebidas alcoólicas
durante os finais de semana (sábados e domingos).
Parágrafo Único - A necessidade de antecipação do horário de abertura dar-se-á por conta da
necessidade diária de preparo e fornecimento de café da manhã.
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Art. 6º - Fica permitido o funcionamento de bares e congêneres mediante o cumprimento das
seguintes restrições:

CAPÍTULO IV – DO COMÉRCIO EM GERAL
Art. 9º - O comércio em geral terá suas atividades adstritas conforme o Alvará de
funcionamento de cada estabelecimento, passando a funcionar nos horários compreendidos
entre 08:00 às 18:00 horas.
Art. 10º - O acesso e permanência nas dependências dos estabelecimentos comerciais descritos
neste Capítulo estarão condicionados a utilização de máscara ou outro meio de proteção facial.
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I - Os clientes deverão ser orientados a manter distância mínima de 1,5 metros, devidamente
posicionados em filas.
II - Deverá ser disponibilizado aos funcionários e clientes álcool em gel 70% (setenta por cento)
em locais de fácil acesso e visibilidade ou a critério do estabelecimento, poderá ser
disponibilizada pia com sabão líquido para a higienização das mãos.
III - A Vigilância Sanitária ficará responsável por visitar e delimitar a quantidade de pessoas
que poderão adentrar simultaneamente em cada estabelecimento comercial.
Art. 11º - As limitações de horários estabelecidos neste Capítulo não implicará no
funcionamento de atividades comerciais essenciais, tais como, padarias, supermercados,
frigoríficos, laboratórios, que terão seu funcionamento estendido às 21:00 horas.
Art. 12º - As limitações administrativas contidas neste Decreto não se abrangerá aos hospitais,
postos de saúde, clínicas de atendimento emergencial, farmácias e postos de combustíveis.
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I – Os postos de combustíveis poderão funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, contudo, seu
funcionamento estará condicionado impreterivelmente ao fornecimento de combustível, não
estendendo tal exceção às lanchonetes ou restaurantes que funcionem em suas dependências.
Parágrafo Único - O funcionamento de restaurantes e lanchonetes instaladas nas dependências
de postos de combustíveis deverão obedecer ao que dispões os incisos I, II e III, do Art. 5º, do
Capítulo III, deste Decreto.
CAPÍTULO V – DAS IGREJAS E TEMPLOS RELIGIOSOS
Art. 13º - Fica autorizado o funcionamento de Igrejas e Templos religiosos, devendo suas
autoridades e frequentadores respeitar todas as medidas de prevenção e combate ao COVID19.
Parágrafo único: A limitação de acesso e permanência de pessoas nas Igrejas e Templos
religiosos ficará condicionada ao controle da Vigilância Sanitária Municipal.
CAPÍTULO VI – DAS ACADEMIAS E ARENAS ESPORTIVAS
Art. 14º - Fica liberada, com limitações, a abertura de academias no âmbito territorial do
município de Araci, devendo os mesmos enquadrar-se nos critérios abaixo relacionados, sendo
eles:
I - O fornecimento de álcool em gel 70% (setenta por cento), para todos os funcionários, bem
como aos seus usuários, sendo o mesmo disponibilizado na entrada e em pontos estratégicos de
fácil acesso por parte dos alunos;
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II - O uso obrigatório de máscara por parte dos funcionários e alunos da academia;
§ 1º - Equipamentos de atividades aeróbicas, tais como: esteira, bicicletas, spinning, etc,
deverão ser instalados com afastamento de 1,5 (um metro e meio) de distância de um para o
outro ou intercalados sendo um utilizado e outro não, devendo, para tanto, ser higienizados
corriqueiramente por seus administradores ou funcionários;
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§ 2º - Alunos que fazem parte do grupo de risco (idosos, gestantes, pessoas com comorbidades,
entre outros), deverão realizar suas atividades em horário diferenciado dos demais alunos, sendo
ajustado o seu horário de acordo com o cronograma estabelecido pela administração academia e
fixado em local visível aos seus usuários;
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Art. 15º - Os estabelecimentos com autorização para funcionamento discriminado neste Decreto
que descumprirem com o estabelecido, terão suas condutas disciplinadas pela Lei Municipal nº
309, de 01 de Junho de 2020, a qual institui sanções administrativas e penalidades cabíveis para as
condutas que visem prejudicar as medidas essenciais à prevenção e ao combate ao COVID-19.
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Art. 16º Em decorrência da necessidade momentânea de realização de matrícula no âmbito da Rede
Pública Municipal de Ensino, será excepcionada abertura das escolas municipais para atendimento
de pais e alunos.
Art. 17º 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. 18º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19º - Revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Prefeita de Araci, Bahia, em 31 de janeiro de 2021.

MARIA BETIVÂNIA LIMA DA SILVA
Prefeita Municipal
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§ 3º - Seguir as restrições estabelecidas no Termo de Compromisso assinado por cada proprietário
quanto a quantidade de alunos autorizados por horário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI-BA - Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Araci - BA, 48760-000
Atualização diária do sistema
Versão 5.40
Inscrição: 3022

Sistema Ged-INDAP

Certificação Automática ICP-BRASIL
PM ARACI / BA. DOM 2021
Site: www.indap.org.br

