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DECRETO Nº 153/2020
“Estabelece o Plano de Retomada do Turismo
em Lençóis-BA, com seus

protocolos de

segurança sanitária para o enfrentamento da
emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente da Pandemia do Novo
Coronavírus

–

COVID-19,

e

dá

outras

providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do art. 196, da Constituição da República Federativa do
Brasil que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
CONSIDERANDO a Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Covid-19;

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço
conjunto entre Poder Público e iniciativa privada na gestão e adoção das medidas
necessárias que a situação demanda, bem como o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos de contaminação e disseminação pela
COVID-19 e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, e também as
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determinações sobre o estado de calamidade pública decretado pelos Governos Federal,
Estadual e pela Prefeitura Municipal de Lençóis, diante da necessidade de isolamento
social e das restrições a viagens;

CONSIDERANDO que o Turismo é uma das atividades mais impactadas pela
pandemia do Novo coronavírus (COVID-19), tanto em Lençóis, como na Chapada
Diamantina, no Brasil e no mundo;
CONSIDERANDO que, para a retomada das atividades no município, faz-se
necessária adoção de protocolos de segurança sanitária nas diversas áreas e assinatura
de Termo de Responsabilidade Sanitária, desde os meios de hospedagem, agências de
turismo, operadores turísticos, transportes, guias, condutores, dentre outras, além dos
outros protocolos já estabelecidos por este Município;

CONSIDERANDO os protocolos elaborados no Conselho Municipal de Turismo e
analisados pela Secretaria Municipal de Saúde;

CONSIDERANDO que o plano será monitorado por estes entes e a gradatividade da
reabertura será deliberada conforme a progressão da doença no município e outros
fatores descritos neste decreto;
CONSIDERANDO que faz-se necessário uma programação para promover renda
mínima ao trade turístico para que o setor possa manter seus negócios durante o período
da pandemia e reorganizar para o pós pandemia;

CONSIDERANDO que o retorno ocorrerá de forma gradual, conforme as normas
sanitárias, planejamento de cada estabelecimento e monitoramento da pandemia.
DECRETA:
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PLANO DE RETOMADA DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS/BA

Art. 1º. Fica reiterada a decretação de todas as medidas e ações anteriormente
estabelecidas para combate à pandemia decorrente do coronavírus (2019-nCoV),
incluindo de flexibilização e manutenção dos serviços essenciais, conforme decreto
148/2020, estando as atividades já contempladas no planejamento.

Art. 2º. Poderão ser retomadas, de forma gradual e monitorada,

mediante o

cumprimento das disposições deste Decreto, os seguintes setores e atividades turísticas
no município de Lençóis:

I - Meios de Hospedagem e Camping;
II – Eventos em Meios de Hospedagem;
III - Casas de Temporada;
IV – Gastronomia;
V- Agências de Turismo e Operadores Turísticos;
VI – Serviços de Transporte;
VII - Atrativos Turísticos;
VIII - Guias de Turismo e Condutores de Visitantes;
IX – Eventos em Espaços Turísticos;
X - Feiras de Artesanato.
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Art. 3º. O Plano de Retomada do Turismo de Lençóis está focado em duas linhas
principais:
I - Segurança Sanitária, composta por:
a) Protocolos de segurança sanitária, conforme Anexo I deste decreto, para os
setores e atividades de Meios de Hospedagem, Eventos em Meios de
Hospedagem, Gastronomia, Agências de Turismo e Operadores Turísticos,
Serviços de Transporte, Atrativos Turísticos, Guias de Turismo e Condutores
de Visitantes; Eventos; e Feiras de Artesanato;

b) Vistoria sanitária com assinatura do Termo de Responsabilidade Sanitária
(Anexo II deste decreto) após aprovação. Este poderá ser solicitado durante as
fiscalizações pelas Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária e
Vigilância Epidemiológica), Secretaria Municipal de Administração (Setor de
Tributos e Guarda Municipal) e demais autoridades competentes, como Polícia
Militar, Polícia Civil, CIPPA, Conselho Tutelar e Ministério Público;

c) Alvará de Funcionamento Especial Pandemia: autorização municipal
atestando que o empreendimento foi submetido à vistoria sanitária, apresenta
o Termo de Responsabilidade Sanitária e que atende às legislações fiscais. O
documento deverá ficar na entrada do estabelecimento, visível a todos e em
altura de leitura;

d) Retomada gradativa considera etapa de adesão e outras 3 fases, totalizando 4
fases. A progressão de reabertura será realizada de acordo com os incisos
apresentados no art. 15º deste decreto;

e) Selos da Vigilância Sanitária e que podem ser disponibilizados nas campanhas
de enfrentamento ao Covid-19: serão fixados nos estabelecimentos e nos
espaços dos ambulantes de alimentos, barracas de artesanatos e demais
comerciantes autorizados na abertura ao turismo, com o Termo de
4
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Responsabilidade Sanitária. Estes poderão ser inseridos nos materiais de
marketing, de forma a incentivar o consumo de produtos e serviços.

II - Comunicação e Marketing, composta por:

a) Comunicação com o Trade Turístico/Comunidade: será realizada através

da

página

oficial

da

Prefeitura

Municipal

de

Lençóis

(www.lencois.ba.gov.br) e redes sociais, tais como o Facebook
(f:/prefeituradelencois) e Instagram (@prefeituradelencois.ba), com
links compartilhados em grupos de Whatsapp locais e regionais. A
criação de conteúdos ficará na responsabilidade da Equipe de
Comunicação da Prefeitura, com supervisão da Secretaria de
Administração; e os compartilhamentos caberão ao Conselho Municipal
de Turismo e Secretaria de Turismo e Cultura.

b) Marketing de Lençóis com o Mercado Externo e Potencial (com foco no

Turismo de Natureza, de Aventura, Cultural e Gastronômico): a
comunicação externa será através das redes sociais, nas páginas de
Facebook (f:/visitelencois) e Instagram (@visilencois), por envio de email ao mailing de jornalistas e canais de comunicação e pela página
oficial da Prefeitura Municipal (www.lencois.ba.gov.br). O material
divulgado será elaborado pela Equipe de Comunicação da Prefeitura, em
parceira com o Conselho Municipal de Turismo, Secretaria de Turismo
e Cultura e voluntários dos Grupos de Trabalho do Conselho, conforme
as evolução das etapas.

Art. 4º. Os protocolos referidos na art. 3º constam no Anexo I deste decreto;

Art. 5º. As solicitações de vistoria e agendamento deverão ocorrer através do e-mail
vigilanciasanitarialencois@gmail.com, com apresentação dos seguintes documentos
5
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anexados:
a) Último Alvará de Funcionamento e Localização;
b) Último Alvará Sanitário;
c) Cadastur (cadastro no Ministério do Turismo), caso seja obrigatório para atividade.
§ 1º. O Cadastur é obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, operadores
turísticos, guia de turismo com curso técnico (com CPF ou MEI), acampamento turístico,
parque temático, organizadora de eventos e transportadora turística.
§ 2º. Caso o estabelecimento necessite regularizar seu cadastro, informar por e-mail à Vigilância
Sanitária o ramo de atividade para orientações.
§ 3º. Estabelecimentos que não quiserem reabrir ao turismo deverão comunicar ao Setor de
Tributos por e-mail tributoslencois@hotmail.com e aguardar orientações para manutenção dos
Alvarás Suspensos.
§ 4º. Guias de turismo e condutores de visitantes deverão seguir os protocolos de biossegurança
da atividade e assinar o Termo de Responsabilidade Sanitária na Secretaria de Turismo e
Cultura.
Art. 6º. O Alvará de Funcionamento Especial Pandemia será entregue na Prefeitura Municipal,
conforme agendamento com o estabelecimento.
Parágrafo único - Os estabelecimentos referidos neste artigo, atendidas as regras de prevenção
decretadas pelo município, poderão funcionar no horário determinado pelo poder público.
Art. 7º. Para efeitos de fiscalização, os responsáveis por todos estabelecimentos deverão:
a) Dispor de cópia assinada, digital ou impressa, do Termo de Responsabilidade
Sanitária;
b) Afixar o Alvará de

Funcionamento Especial Pandemia na entrada do

estabelecimento, na altura de leitura, juntamente o certificado do Cadastur
(Certificado do Ministério do Turismo), caso seja obrigatório para a atividade
desenvolvida;
6
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c) Disponibilizar os protocolos de biossegurança municipais para consulta, em caso
de necessidade, juntamente o Código de Defesa do Consumidor;
d) Cumprir com outras orientações que puderem surgir para o enfrentamento da
pandemia.

Parágrafo único - Caso o estabelecimento disponha do selo “Turismo Responsável - Limpo e
Seguro” do Ministério do Turismo, sugere-se a fixação juntamente aos certificados.
Art. 8º - A Prefeitura Municipal de Lençóis divulgará a relação dos estabelecimentos e
comerciantes aprovados na vistoria e com Termo de Responsabilidade Sanitária, em
atendimento às necessidades do inciso III, do artigo 2º.
Art. 9º - Os estabelecimentos deverão, obrigatoriamente e sob pena de responsabilidade direta,
adotar medidas para que os seus funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e clientes
cumpram as legislações vigentes para combate à pandemia decorrente do coronavírus, sejam
reduzidos os riscos de propagação e haja monitoramento, notadamente:
I.

Zelar pelo uso obrigatório de máscara de tecido ou material descartável por todos, nos

termos do decreto municipal nº 116/2020 e alterações ou outro que venha a lhe substituir ou
aperfeiçoar, inclusive impedindo o acesso dos que não estejam em conformidade com as
determinações estabelecidas pelo poder público;
II.

Informar a todos os visitantes da obrigatoriedade de apresentação do resultado do teste

para Covid-19 (com prazo máximo de 72h de sua realização) e da apresentação da
confirmação de reserva efetivada em estabelecimento autorizado pelo Município, na
Barreira Sanitária e no check in, bem como, da aferição de temperatura realizada;
III.

Aferir a temperatura de todos os colaboradores diariamente, bem como daqueles que

acessarem o estabelecimento. Caso apresentar temperatura corporal maior ou igual a 37,8°C ou
sintomas gripais como, por exemplo: tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de garganta,
congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, não permitir a circulação, encaminhar os casos
imediatamente a uma unidade de saúde municipal;
IV.

Disponibilizar pia com água, sabão líquido; toalhas descartáveis; lixeira de pedal e
7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: XJQFPSRX7WXGP8AE4/V/XW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Lençóis

Quinta-feira
20 de Agosto de 2020
9 - Ano - Nº 3356

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, 01 - CENTRO.
TEL./ FAX – (75)3334-1121/1261
CNPJ: 14.694.400/0001-59

instrução educativa para correta higienização das mãos e/ou álcool 70% (gel, líquido, spray,
espuma, lenços umedecidos) na entrada, nos salões de atendimento internos, na cozinha, na
despensa, no caixa e nos banheiros à disposição;

V.

Intensificar a limpeza das superfícies e objetos, com produto que seja

comprovadamente eficaz na eliminação do coronavírus, considerando o uso do álcool 70% e
alternativas apontadas na Norma Técnica 26/2020 da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária): a substituição do álcool 70% por hipoclorito de sódio a 0,5%, alvejantes
contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3,9%, iodopovidona 1%, peróxido de hidrogênio
0,5%, ácido peracético 0,5%, quaternários de amônio como cloreto de benzalcônio 0,05%,
compostos fenólicos e desinfetantes de uso geral com ação contra vírus;
VI.

É recomendado o uso de tapete sanitizante ou pano embebido de solução

sanitária e outras medidas preventivas, na entrada, em áreas de grande circulação, de
recebimento de mercadorias, banheiros, de forma a ficar acessível aos fornecedores,
colaboradores, clientes e prestadores de serviços. Atente ao tempo de reposição do produto
saneante, conforme orientações do fabricante e de forma a mantê-lo sempre úmido;
VII.

Manter a ventilação natural dos ambientes, com janelas e portas abertas,

sempre que possível. Em caso de uso de ar-condicionado, manter o equipamento com os filtros
e dutos regularmente limpos e a manutenção em dia, com registros para efeitos de fiscalização;
VIII.

Sanitizar os produtos recebidos para estoque e reposição e armazená-los

devidamente;
IX.

Considerar as comorbidades dos colaboradores na definição de suas

funções;
X.

Capacitar os trabalhadores sobre a correta higienização das instalações,

equipamentos, utensílios e higiene pessoal;
XI.

Cuidar para manutenção do distanciamento de segurança, de no mínimo

1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
8
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XII.

Disponibilizar e higienizar espaço para armazenagem dos pertences dos

colaboradores e para a troca de suas vestimentas. A empresa que optar por uso de uniforme
padrão deverá disponibilizar, no mínimo, 03 (três) unidades de fardamento;
XIII.

Orientar os trabalhadores a utilizar roupas diferentes para deslocamento

de casa para o trabalho e retorno, de forma a evitar o contágio familiar. A roupa/fardamento
utilizado no ambiente de trabalho deverá ser colocado em um saco plástico para transporte no
final do expediente e ser lavado de imediato;
XIV.

Fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual) aos colaboradores e

orientá-los quanto ao uso e higienização, conforme as funções desenvolvidas e em atendimento
à RDC 216/2004 da ANVISA, considerando o uso de: máscaras, proteção facial (face field),
luvas, toucas, gorros, aventais descartáveis ou de tecido, botas e outros, de forma a reduzir o
risco de contágio pelo vírus e a disseminação da doença;
XV.

Higienizar o estabelecimento a cada turno de trabalho, utilizando

sanitizantes autorizados pela ANVISA, e descartar os resíduos produzidos devidamente
embalados, lacrados, e nos horários da coleta pública;
XVI.

Caso algum resíduo seja de algum suspeito de contaminação, identificar

na embalagem com uma fita vermelha ou outra marcação visível e de alerta;
XVII.

Não oferecer produtos para degustação, inclusive as garrafas térmicas

com cafés;
XVIII.

Evitar manuseio de dinheiro em espécie, incentivando pagamentos via

transferências bancárias e máquinas com pagamento sem contato. Sugere-se plastificar com
papel filme o equipamento para facilitar a higienização;
XIX.

Rever os horários para produção, manutenção e atendimento, de forma a

evitar aglomerações e contato entre os trabalhadores, com alternância de equipe de trabalho;
XX.

Adotar medidas de auto declaração pelos colaboradores diariamente, ao

seu superior direto, para que haja monitoramento constante de sintomas associados a Covid-19;
9
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Impedir que o colaborador atue com sintomas e exigir o atestado médico

para assegurar que ele foi atendido e diagnosticado, no qual deverá constar a sua liberação ou
afastamento do trabalho;
XXII.

Caso haja suspeita de membro da família do colaborador, a medida de

isolamento se dará mediante atestado médico da pessoa que resida no mesmo endereço do
trabalhador, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, e
mediante apresentação de documento que demonstre o mesmo endereço de residência;
XXIII.

Fixar em local visível as orientações do seu estabelecimento e municipais

para enfrentamento à pandemia, bem como fazer uso de tecnologias para disponibilizar os dados
em formato eletrônico.
Art. 10º – É obrigatório apresentação do resultado do teste para Covid-19 (com prazo máximo
de 72h de sua realização, em laboratório reconhecido) e da confirmação de reserva efetivada
em estabelecimento autorizado pelo Município na Barreira Sanitária e no check in do local de
hospedagem.
§ 1º. Somente poderão entrar na cidade pessoas cujos testes estiverem com resultado
“Negativo”.
§ 2º. O visitante também pode optar em trazer o teste rápido para ser feito na Barreira Sanitária.
Caso o resultado dê “Positivo” não poderá entrar na cidade.
Art. 11º - O controle do fluxo intermunicipal e interestadual de veículos será em conformidade
à Lei nº 14.035, de 11 de agosto de 2020 e atualizações quando existentes, em atendimento às
etapas da retomada e controle do fluxo de visitantes.
Art. 12º - Responsáveis por meios de hospedagem, casas de temporada e camping turístico
deverão comunicar ao município dados de seus hóspedes, 48 (quarenta e oito horas) antes do
chegada, conforme orientações a ser publicadas em decreto.
Art. 13º - Associações de guias de turismo e condutores de visitantes e Brigadas deverão:
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I – Atender conforme o protocolo para guias de turismo e condutores de visitantes;
II - Levar à Secretaria de Turismo e Cultura os Termos de Responsabilidade Sanitária
preenchidos por seus associados que desempenham a atividade de guiamento (Anexo II deste
decreto);
III – Apresentar o plano de monitoramento de seus associados para fins de controle de
contaminação.
Art. 14º - Serão consideradas as seguintes etapas para o Plano de Retomada do Turismo de
Lençóis:

ETAPAS

AÇÃO

PRAZOS E OU ORIENTAÇÕES

Vistoria nos
estabelecimento e
comércios

vigilanciasanitarialencois@gmail.com

Preparação para
cumprimento dos
protocolos

Fase
1
ADESÃO

Atualização/inclusão
cadastral no
município

Inclusão ou
renovação no
Cadastur (Cadastro
no Ministério do
Turismo)
Assinatura do
Termo de
Responsabilidade
Sanitária

Disponibilização de
Alvará de
Funcionamento
Especial Pandemia

Agendamento conforme acordado.
A
Conforme divulgação nas redes
sociais.

RESPONSÁVEL
Secretaria de Saúde (Vigilância
Sanitária e Epidemiológica) e
Secretaria de Administração
(Tributos e Guarda Municipal)
Secretaria de Turismo e Cultura
Conselho de Turismo e
Secretaria de Saúde

Mês de agosto e setembro
Solicite em
tributoslencois@hotmail.com

Secretaria de Administração
(setor de tributos)

Fale sobre o negócio e/ou informe
CNPJ

Serviço online.

Secretaria de Turismo e Cultura

Agende atendimento em:
lencoiscutluraeturismo@gmail.com

Após aprovação na vistoria

Até 05 (cinco) dias úteis após a
conclusão de todo o processo

Secretaria de Saúde
Secretaria de Administração

Secretaria de Administração
Secretaria de Saúde
Secretaria de Turismo e Cultura
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Disponibilização de
conteúdo para
comunicação com o
visitante
Comunicação

Agosto 2020

Ao trade/moradores

Assessoria de Comunicação
Secretaria de Turismo e Cultura
Conselho de Turismo

Equipe de Comunicação

De todas as etapas e processos,
com produções regulares e a ser
consideradas para as próximas
etapas

Marketing do Destino

Controle de acesso de
visitantes (24h).

Fase
2
ABERTURA

A partir da abertura, com campanhas
definidas no Conselho de Turismo

Entrarão na cidade visitantes com
reservas já realizadas em
hospedagem com Termo de
Responsabilidade Sanitária e teste
para Covid-19 feito até 72h da
chegada.

Equipe de Comunicação

Barreira Sanitária

O visitante deverá apresentar o
comprovante.
Aferição de temperatura
e monitoramento aos
moradores após viagem
e casos existentes

Serviço 24h enquanto durar a
Pandemia.

Recebimento formal de
denúncias de
descumprimento dos
protocolos em
estabelecimentos
abertos e outros
assuntos, com
encaminhamento para
apuração

Enquanto durar a pandemia

Apuração de denúncias,
conforme a legislação
pertinente

A partir da reabertura

Cancelamento do Alvará
de Funcionamento
Especial Pandemia por
descumprimento aos
protocolos

Barreira Sanitária

Barreira Sanitária
Secretaria de Turismo e Cultura
Canal da Ouvidoria

Enquanto durar a pandemia

Imediato após identificação de
irregularidades em descumprimento
aos protocolos com comunicação ao
responsável

Autoridades locais:
Secretaria de Saúde,
Guarda Municipal, Secretaria
do Meio Ambiente, Ministério
Público, Conselho Tutelar,
CIPPA, Polícia Militar,
Delegacia de Turista.
Secretaria de Administração
(Tributos e Guarda Municipal)
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Funcionamento do
receptivo turístico em
horário reduzido e com
limitações
Produção de
informativos
específicos para
acompanhamento ao
turismo na Pandemia,
com notícias de
monitoramento e
saúde

Marketing do
Destino

Fase
2

Pela manhã, das 8 às 12h.

Secretaria de Turismo e Cultura

Não será incentivada visita autoguiada.

A partir da reabertura

Campanha comunicará a necessidade de
agendamento nas hospedagens e/ou
agências de turismo com Cadastur; e
capacidade reduzida.

Equipe de Comunicação

Equipe de comunicação

Meios de
Hospedagem e
Camping

Até 50% de sua capacidade.
Quartos compartilhados poderão atender grupos privativos.

Casas de
Temporada

Receber mediante assinatura do Termo de Responsabilidade Sanitária e
cumprimento de protocolo.

Gastronomia

Até 50% de sua capacidade

ABERTURA
Agências de Turismo e
Operadores Turísticos

Serviços de Transporte

Atender reservas antecipadas e conforme protocolos definidos para os serviços que
incluir no roteiro ou pacote
Até 60% da capacidade + motorista
Decimais de 1 a 4, considerar o número inteiro.
Decimais de 5 a 9, considerar o número inteiro + 1.
O assentos ocupados deverão ser alternados.
Excursão em microônibus e ônibus não permitidos.

Atrativos Turísticos

Guias de Turismo e
Condutores

1 condutor/guia e um auxiliar para até 10 pessoas

Eventos

Não permitido.

Feiras de Artesanato

Fase
3
PROGRESSÃO

Conforme controle de aglomeração e as legislações vigentes.

Manutenção das ações
anteriores, porém com
aumento na capacidade
de atendimento em
alguns setores
turísticos.

Em espaços abertos, distanciamento, mediante assinatura individual dos artesãos
do Termo de Responsabilidade Sanitária.
Início após atendimento ao disposto
neste decreto.

Comitê Gestor Covid-19
Conselho de Turismo
Secretaria de Saúde
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A ser
definida

Produção de
informativos específicos
para acompanhamento
ao turismo na Pandemia
com divulgação externa

Quando for autorizado o aumento da
capacidade de atendimento pelos
órgãos de saúde .

Marketing do Destino

Campanha comunicará
diversificação de segmentos e
roteiros que possibilitem espalhar os
turistas nas áreas de visitação
permitidas, ofertados pelas agências
de turismo e operadores turísticos
com Cadastur

Meios de
Hospedagem

Equipe da Comunicação

Equipe da Comunicação

Até 75% de sua capacidade.
Quartos compartilhados podem ser locados, respeitando os protocolos.

Fase
3

Casas de
Temporada

Receber mediante assinatura do Termo de Responsabilidade Sanitária e
cumprimento de protocolo.

Gastronomia

Até 75% de sua capacidade

Agências de Turismo

Conforme reservas antecipadas e protocolos definidos para os serviços que incluir no
roteiro ou pacote

PROGRESSÃO

Serviços de Transporte

Até 80% da capacidade + motorista
Decimais de 1 a 4, considerar o número inteiro.
Decimais de 5 a 9, considerar o número inteiro + 1.
Permitido excursões em microônibus.

Atrativos Turísticos

Guias de Turismo e
Condutores
Eventos
Feiras de Artesanato

4
RETOMADA

TOTAL

Conforme controle de aglomeração e as legislações vigentes.

1 guia/condutor e um auxiliar para até 10 pessoas
Para até 50 pessoas
Em espaços abertos e fechados, com ventilação natural ou climatizado

Todos os setores
Permitido ônibus
turístico

Permanecem os
cuidados de
biossegurança

Impulsionamento nas
ações de Marketing do
Destino Turístico

Art. 15º - A retomada da atividade turística e a mudança de fase considerará:
I - Número de casos ativos no Município;
II - Taxa de ocupação dos leitos hospitalares destinados a Covid-19;
14
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II - Quantitativo de estabelecimentos com Termo de Responsabilidade Sanitária e Alvará de
Funcionamento Especial Pandemia;
IV – Quantitativo de guias de turismo e condutores de visitantes com Termo de
Responsabilidade Sanitária;
III - Período de inexistência de novos casos;
IV – Denúncias recebidas após início das atividades turísticas;
V - Avaliação do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid-19;
VI - Avaliação do Conselho Municipal de Turismo;
VII - Avanços nas pesquisas científicas, orientações da SESAB e Ministério da Saúde.
§ 1º. A taxa de 50% (cinquenta por cento) de ocupação dos leitos hospitalares destinados a
COVID-19, ofertados pelos hospitais de atendimento, por regulação, aos pacientes de Lençóis,
o aumento dos casos ativos no Município e as denúncias por descumprimento das medidas
indicarão a necessidade de elevar as medidas restritivas, até o fechamento total (lock down).
§ 2º. A capacidade de atendimento dos setores e atividades turísticas deverá oferecer condições
para atendimento às necessidades dos visitantes, conforme avaliação do Conselho Municipal
de Turismo.
§ 3º. A inexistência de novos casos por um período de um mês e avanços nas pesquisas
científicas indicará a possibilidade de estudo para permitir maior liberabilidade das atividades
pelo Comitê Gestor de Enfrentamento Covid-19.
Art. 16º - Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências,
dentre outras, as seguintes medidas da Lei nº 14.035, de 2020:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes para Covid-19;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
V – restrição excepcional e temporária de locomoção interestadual e intermunicipal.
15
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Parágrafo único - Ao paciente diagnosticado como suspeito ou confirmado com a COVID-19,
que descumprir o isolamento por indicação médica, caracterizará notificação com eventual
responsabilização criminal, conforme Lei Federal n°13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Portaria
GM n° 454, de 20 de março de 2020.
Art. 17º. O descumprimento das medidas estabelecidas pela administração pública para
prevenção e combate ao coronavírus, inclusive as estabelecidas neste decreto, importarão na
interdição do estabelecimento e cassação do alvará de funcionamento ou de responder
criminalmente, conforme o artigo 268 do Código Penal.
Art. 18º - O Município de Lençóis poderá realizar fiscalização sem aviso prévio, a fim de
garantir o cumprimento das legislações de enfrentamento ao Covid-19.
Art. 19º. Denúncias deverão ser registradas nos seguintes canais:
I – Ouvidoria da Prefeitura – WhatsApp – (75) 3334.1121
II – Secretaria de Turismo e Cultura – E-mail: lencoisculturaeturismo@gmail.com.
Art. 20º. A previsão de abertura da cidade para o turismo, de forma gradual e monitorada, é dia
01 de setembro de 2020.
Art. 21º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lençóis - BA, 19 de agosto de 2020.

MARCOS AIRTON ALVES DE ARAÚJO
Prefeito Municipal
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ANEXO II
TERMO DE RESPONSABILIDADE SANITÁRIA
Eu,

_______________________________________________________________,

______________________________,

CPF

_____________________________,

____________________________________,

residente

e

de

RG

estado

civil

domiciliado

em

______________________________________________________________________________,
CEP_______________________,

na

cidade

de

________________________,

estado

de

_________________, sócio administrador/representante legal do estabelecimento:
Nome Fantasia:
Razão

Social:

_________________
_________________________________________________________________

CNPJ: ____________

_______Telefone (

Endereço:

) _______________________
________________Nº

Bairro:

________Cidade:

____UF:____

CEP:

Email ______________________________________________

Site/Facebook/Instagram: ________________________________________________________
Setor: ( ) Meio de Hospedagem** ( ) Casa de Temporada ( ) Gastronomia ( ) Agência de Turismo ou
Operador Turístico** ( ) Guia de Turismo** ( ) Condutor de visitantes
( ) Serviços de Transporte ( ) Atrativo Turístico ( ) Artesão ( ) Ambulantes ( ) Academias
( ) Templos Religiosos ( ) Salões de Beleza e Estética (

) Lojas de Conveniências e Armarinhos ( )

Comércio de Confecção, Calçados, Artesanatos, Móveis, Eletroeletrônicos e Utilidades ( ) Perfumaria ( )
Outros: ________________________________________________
**Cadastur obrigatório. Nº ___________
assumo a responsabilidade de adotar medidas preventivas para o enfrentamento da emergência em saúde
pública de importância internacional, decorrente da Pandemia da COVID-19, conforme as orientações
elencadas no Decreto nº. 148/2020 e Decreto nº 153/2020, deste município, e, de acordo com minha atividade
e/ou estabelecimento e outros que vierem a ser publicados no Diário Oficial da página www.lencois.ba.gov.br.
DECLARO estar ciente de que, o descumprimento das medidas estabelecidas pela administração pública para
prevenção e combate ao coronavirus importarão na interdição do estabelecimento e cassação do alvará de
funcionamento ou ou de responder criminalmente, conforme o artigo 268 do Código Penal.
Lençóis-Ba, ________ de

Assinatura do Responsável

Secretaria de Saúde

de 2020

Administração
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