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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 

 
DECRETO DE N° 319 DE 22 DE MAIO DE 2020 

“Adota medidas como forma de intensificar as 

medidas de combate à pandemia de Infecção 

Humana pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19), 

e dá outras providências.”  

 

A Prefeita Municipal de Banzaê- Estado da Bahia, no uso das atribuições e, 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19); 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo CORONAVÍRUS; 

Considerando que o Decreto Municipal de nº 292 de 19 de março de 2020, que decretou 

situação de emergência no Município e adotou medidas para enfrentar a situação de 

emergência decorrente do CORONAVÍRUS; 

Considerando que a Portaria de nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, declara em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

CORONAVÍRUS (COVID-19); 

Considerando que o Decreto Municipal de Nº 301 de 08 de abril de 2020 que declara 

Estado de Calamidade Pública no Município de Banzaê para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente da Pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19); 

Considerando a confirmação do 5º (Quinto) caso de COVID-19 neste Município; 

Considerando que, por meio de investigação da equipe epidemiológica, se apurou que 

um dos casos, com resultado confirmado de COVID-19 neste Município, teve contato com 

inúmeras pessoas e estas com outras, o que elevou o número de casos confirmados; 

Considerando que de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde 

será necessária A REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS em todos os contactantes dos 

casos confirmados, mesmo que assintomáticos e das pessoas que RETORNARAM de 

áreas com alto índice de contaminação pelo Covid-19; 

Considerando que, até a presente data, ingressou e retornou de outros Estados da 

Federação, em especial do Estado São Paulo, mais de 500 (quinhentos) cidadãos a este 

Município;  

Considerando que a equipe da Secretaria de Saúde CONCLUIU 449 (quatrocentos e 

quarenta e nove casos) de monitoramento domiciliar, estando com 106 (cento e seis) 

casos em aberto, totalizando 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) casos monitorados; 

Considerando que, até o presente momento, esse número se aproxima de 60 (sessenta) 

pessoas a serem testadas, por meio de testes rápidos, nos próximos dias no Município, 

visando evitar a propagação acelerada do vírus e o caos na saúde pública municipal; 

 

DECRETA: 
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 

 

Art. 1º: Fica determinado o fechamento temporário de estabelecimentos comerciais do 

Município, incluindo neste rol as agências bancárias, bancos/agências postais, 

correspondentes bancários, casas lotéricas, a partir das 18 horas e 00 minutos do dia 

22 de maio de 2020  até às 23 horas 59 minutos do dia 25 de maio de 2020, com 

exceção, tão somente, dos Postos de Combustíveis e Farmácia. 

§1º: Os estabelecimentos essenciais como mercados, supermercados, açougues, 

padarias, hortifrútis, comércio de gás de cozinha, só poderão funcionar, NESTES DIAS, a 

partir das 06 horas 00 minutos até às 19 horas e 00 minutos, internamente com serviço de 

entrega em domicílio, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DELIVERY, ou seja, entrega 

em domicílio, sendo VEDADO a abertura de portas ou outro meio de acesso para 

entrega de mercadoria ao seu cliente e/ou recebimento de pagamento dentro do 

estabelecimento ou na porta do estabelecimento, devendo ser adotas todas as medidas 

de higienização das mãos de funcionários e uso de máscaras.  

§2º: Fica determinado o fechamento temporário de Igrejas, dos templos religiosos, dos 

cultos e reuniões de cunho religioso a partir das 18 horas e 00 minutos do dia 22 de maio 

de 2020 até às 23 horas 59 minutos do dia 25 de maio de 2020.  

§3º: Ficam autorizados a funcionar Postos de Combustíveis e Farmácias, a partir das 06 

horas e 00 minutos até às 19 horas e 00 minutos e deverão realizar marcação no chão, 

para controle social e fiscalização das filas e colocar aviso em local visível informando a 

necessidade de respeito à distância estabelecida, além do uso de máscaras pelos seus 

clientes e funcionários e a disponibilização de álcool em gel 70% (setenta por cento) ou 

álcool 70% (setenta por cento) ou recipiente com água corrente e sabão para higienização 

das mãos pelos funcionários e clientes e papel toalha. 

§4º: A partir das 18 horas e 00 minutos do dia 22 de maio de 2020 até às 23 horas 59 
minutos do dia 25 de maio de 2020, fica proibido a venda de bebidas alcóolicas por 
quaisquer estabelecimentos.  
 
Art. 2º: Ficam obrigadas a utilizar máscaras de proteção todas as pessoas em circulação 

externa dentro do Município de Banzaê. 

Parágrafo único- A obrigatoriedade do uso de máscara abrange também o deslocamento 

em veículo, não se aplicando, neste caso, quando o condutor for o único ocupante do 

mesmo. 

 

Art. 3º: Os estabelecimentos e pessoas serão fiscalizados por agentes de fiscalização 

instituídos pelo Comitê Gestor: 

§1º- Constatada o descumprimento de alguma norma estabelecida pelos Decretos 

Municipais, o estabelecimento será autuado e será concedido o prazo de 24 (vinte e 

quatro horas) para regularização; 

§2º- Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades 

competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas, sujeitando 
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL 

os infratores na prática do crime previstas no Código Penal, além da aplicação 

de multa de 01 (um) salário mínimo a ser paga no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob 

pena de interdição do infrator e cassação de seu alvará de funcionamento por prazo 

indeterminado até a regularização da situação e atendimento das normas, sendo 

concedido prazo de 30 (trinta) dias para recorrer da decisão. 

§3º- Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, pelas pessoas 

que circulam externamente as autoridades competentes devem apurar as eventuais 

práticas de infrações administrativas, sujeitando os infratores na prática do crime previsto 

no Código Penal, além da aplicação de multa no caso de reincidência de 01 (um) salário 

mínimo a ser paga no prazo de 30 (trinta) dias, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias 

para recorrer da decisão. 

 

Art. 4º: Novas medidas serão adotas e/ou revogadas, caso haja mudança do cenário 

epidemiológico que justifique. 

 

Art. 5º: Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficam revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado da Bahia, Banzaê, 22 de maio de 2020. 
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