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DECRETO MUNICIPAL N° 116/2020

Regulamenta o uso de máscaras, restringe o acesso de
clientes em estabelecimentos comerciais durante a
Situação de Emergência em Saúde Pública no
Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e com base no Artigo 75, inciso V da Lei Orgânica do Município de
Lençóis.
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, bem como
a Portaria n.° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), ambas editadas em decorrência da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV),
CONSIDERANDO ser a prevenção essencial para combater a disseminação do vírus.
DECRETA:
Art. 1°. A partir de 27 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, torna-se obrigatório
o uso de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos,
estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Município.
Parágrafo único — Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência
de pessoas que não estiverem utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz e a boca.
Art. 2° — A partir de 27 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, nos estabelecimentos
autorizados a funcionar nos termos dos Decretos vigentes, será admitida no máximo uma
pessoa a cada dez metros quadrados de área de venda, sem prejuízo das demais medidas
de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção virai relativa à
COVID19 já adotadas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0/ES/OEWSCJA5ENFW2L/QW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Oficial do

Lençóis

MUNICIPIO

F-z
rls

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

i
ii

'ti

o,,

'
ENCO

Quinta-feira
23 de Abril de 2020
3 - Ano - N° 3240

I ,1-.Ne0I1/4;

§ 1° — O disposto no caput não se aplica aos serviços de saúde, clínicas,
laboratórios e hospitais, os quais deverão assegurar um raio mínimo de dois metros entre
as pessoas e atender às demais normas da Vigilância Sanitária.
§ 2° — Somente será admitida uma pessoa adulta por carrinho ou cesta dc compras.
§ 3° — A entrada de clientes deverá ser controlada por uma das seguintes formas:
I — método eletrônico;
II — entrega de cartão numerado na entrada devidamente higienizado com álcool
em gel ou produto similar;
III — procedimento equivalente que garanta o controle de circulação de pessoas.
§ 4° — Os estabelecimentos deverão alertar os clientes quanto ao atendimento das
medidas de distanciamento social estabelecidas neste decreto e manter a fiscalização das
regras aplicáveis.
Art. 3° — O descumprimento do disposto neste decreto acarretará o recolhimento e a
suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento, além da responsabilização
administrativa, civil e penal nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único — Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública,
a Guarda Civil Municipal fica autorizada a recolher o Alvará dc Localização e
Funcionamento dos estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto neste
decreto.
Art. 4° — As atividades de caráter essencial poderão ter seus parâmetros de funcionamento
alterados conforme monitoramento da Vigilância Sanitária, com a consequente alteração
de diretrizes de fiscalização.
Art. 5° - Sem prejuízo de todas as recomendações profiláticas e de isolamento social das
autoridades públicas, fica determinado a toda a população, sempre que for necessário sair
de casa, a utilização de máscaras de proteção facial, confeccionadas conforme orientações
do Ministério da Saúde,
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§ 1." As máscaras artesanais podem ser produzidas segundo as orientações
constantes da Nota Informativa n° 3/2020-CGGAWDESF/SAPS/MS, disponível na
página do Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br.
§ 2.° A desobediência ao Caput deste artigo ensejara à subsunção do fato a prática
delituosa prevista no art. n.° 268 do Código Penal.
Art. 6° — Os estabelecimentos que estiverem com Alvará de Localização e
Funcionamento suspensos e forem autuados funcionando terão sua inscrição no Cadastro
Fiscal Municipal cancelada.
Art. 7" - A Secretaria Municipal da Saúde poderá, por Portaria do seu Titular,
regulamentar eventuais procedimentos adicionais para o efetivo cumprimento das
recomendações contidas neste decreto.
Art. 8° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lençóis - BA, em 23 de abril de 2020.

MARCOS AIRTON ALVES DE ARAUJO
Prefeito Municipal
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