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DECRETO MUNICIPAL N°. 148/2020
Dispõe sobre regras de funcionamento de atividades
econômicas, sociais e religiosas em Regime Especial de
Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), no âmbito do
Município de Lençóis, Bahia, e dá outras providências.

O PREFEITO DE LENÇÓIS, BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica Municipal, tendo em vista o disposto na Lei n° 13.979/2020, na Portaria
MS/GM N° 356/2020 e na Portaria MS/GM n° 188/2020, e, ainda,
CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 99/2020 integrado pelo decreto municipal
n° 118/2020, que suspendeu o alvará de funcionamento de diversos estabelecimentos
comerciais, com EXCEÇÃO de farmácias, supermercados, padarias, comércios de
abastecimento de alimentos, postos de combustíveis, clínicas médicas e odontológicas, e
Laboratórios (exclusivamente para atendimentos de urgência e emergência), açougues,
panificadoras/padarias, provedores de internet, borracharias, oficinas mecânica/elétricas
de automóveis e lava-jatos;
CONSIDERANDO que as medidas já implementadas pela municipalidade vêm
atendendo as expectativas, de forma que houve uma redução no número de casos ativos
para a COVID-19;
CONSIDERANDO a necessidade de uma reabertura gradual das atividades econômicas,
sociais e religiosas, sob uni regime especial de prevenção ao coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Municipal n° 116/2020 que estabelece o uso
obrigatório de máscaras ou 'coberturas sobre nariz e boca' em todos os espaços públicos
iços no
da municipalidade e em estabelecimentos comerciais, industriais e de
município de Lençóis;
DECRETA:
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Art. 1°. Fica reiterada a decretação de situação de emergência no Município de Lençóis,
estabelecida através do decreto municipal n° 98/2020, bem como todas as medidas e ações
anteriormente estabelecidas para combate à pandemia decorrente do coronavírus (2019nCoV).
Art. 2°. Fica autorizada a solicitação de vistoria para funcionamento no município de
Lençóis dos estabelecimentos listados abaixo, após adequação e preparação, conforme os
protocolos deste decreto:
I — Academias;
II — Templos Religiosos;
III — Salões de Beleza e Estética;
IV — Lojas de Conveniência e Armarinhos;
V — Comércio de Confecção, Calçados, Artigos Esportivos, Joalherias, Artesanatos,
Móveis, Eletroeletrônicos e Utilidades;
VI — Floriculturas;
VII - Tabacarias;
VIII — Perfumarias;
IX — Restaurantes, pizzarias, cafeterias, sorveterias, lanchonetes, bares e similares;
X — Comércio Ambulante de Alimentos e Food Trucks.
§ 1°. As solicitações de vistoria e agendamento deverão ocorrer através do e-mail
vigilanciasanitarialencois@gmail.com, na segunda quinzena de cada mês, com
apresentação dos seguintes documentos anexados:
a) Alvará de Funcionamento e Localização do exercício atual;
b) Último Alvará Sanitário.
§ 2° Os estabelecimentos referidos neste artigo, atendidas as regras d erevenção
hOOmin
estabelecidas pelo poder público, poderão ter funcionamento no horário d
às 18h0Omin, de segunda-feira a sábado.
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§ 3° Os estabelecimentos referidos nos decretos municipais 99/2020 e 118/2020
(farmácias, supermercados, padarias, comércios de abastecimento de alimentos, postos
de combustíveis, Clínicas médicas e odontológicas, e Laboratórios - exclusivamente para
atendimentos de urgência e emergência, Açougues, Panificadoras/Padarias, Provedores
de internet, Borracharias, Oficinas mecânica/elétrica de automóveis e Lava-Jatos) têm
horário normal de funcionamento.
§ 4° Em todo e qualquer caso, o funcionamento fica condicionado à manutenção de
distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre pessoas, sendo recomendada a
marcação do distanciamento nos locais com possíveis aglomerações e existência de filas.
§ 5° O serviço delivery (entrega) continua autorizado, sendo de responsabilidade do
estabelecimento o fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) para os seus
entregadores e álcool 70% para higienização das mãos antes de tocar na embalagem do
produto, após recebimento do pagamento e para desinfecção da caixa de transporte a cada
entrega, no mínimo.
§ 6° Fica proibido colocação de mesas e cadeiras em vias públicas.
§ 7° Não estão permitidos funcionamento de salas de espera e espaço de recreação
infantil.
Art. 3°. Todos os estabelecimentos referidos no artigo 2° deste decreto, obrigatoriamente
e sob pena de responsabilidade direta, terão de adotar medidas para que os seus
funcionários, prestadores de serviços, fornecedores e clientes cumpram as orientações
estabelecidas pela municipalidade para combate à pandemia decorrente do coronavírus,
notadamente:
I — Zelar pelo uso obrigatório de máscara de tecido ou material descartável por todos, nos
termos do decreto municipal n° 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 — Disponibilizar pia com água, sabão líquido; toalhas descartáveis; lixeira 'i - •edal e
(gel,
instrução educativa para correta higienização das mãos, bem como álcool
líquido, spray, espuma, lenços umedecidos) na entrada, nos salões de aten
internos, na cozinha, na despensa, no caixa e nos banheiros à disposição;
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III - Intensificar a limpeza das superficies 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;
IV - 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;
V - 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;
VI - Sanitizar os produtos recebidos para estoque e reposição e armazená-los
devidamente;
VII - Considerar as comorbidades dos colaboradores na definição de suas funções;
VIII - Capacitar os trabalhadores sobre a correta higienização das instalações,
equipamentos, utensílios e higiene pessoal;
IX - 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;
X - 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 util do
no ambiente de trabalho deverá ser colocado em um saco plástico para transporte not i al
do expediente e ser lavado de imediato;
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XI - Fornecer EPI (Equipamento de Proteção Individual) aos colaboradores e orientá-los
quanto ao uso e higienização, conforme as funções desenvolvidas, considerando o uso de:
máscaras, proteção facial Váce .freld), luvas, toucas, aventais descartáveis ou de tecido,
botas e outros, de forma a reduzir o risco de contágio pelo vírus e a disseminação da
doença;
XII - 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;
XIII - Caso algum resíduo seja de algum suspeito de contaminação, identificar na
embalagem com uma fita vermelha ou outra marcação visível e de alerta;
XIV- Não oferecer produtos para degustação, inclusive as garrafas térmicas com cafés;
XV - 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;
XVI - 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;
XVII - Denunciar qualquer irregularidade ou descumprimento às orientações ao canal de
atendimento pelo WhatsApp Ouvidoria (75) 3334-1121 ou por e-mail:
covidlencois@gmail.com;
XVIII - Fixar em local visível as orientações do seu estabelecimento e
municipais para enfrentamento à pandemia.
1°. O funcionamento das ACADEMIAS deverá, além das regras gerais de prevenção,
ainda, obedecer às seguintes condições complementares:
a) Agendamento prévio dos horários com os clientes;
ezes
b) Durante o horário de funcionamento da academia, fechar cada área de 2
ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza geral e desinfecç d
ambientes;
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c) Limite máximo de clientes que entram na academia para ocupação simultânea de
1 cliente a cada 6,25m2 (seis metros e vinte e cinco centímetros), conforme orienta
o Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP);
d) A higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e depois
de cada cliente fazer uso;
e) Posicionamento de kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de
musculação e peso livre, contendo toalhas de papel e produto específico de
higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos de treino, como
colchonetes, halteres e máquinas. No mesmo local, deve haver orientação para
descarte imediato das toalhas de papel em lixeiras com tampa e acionamento por
pedal;
O Demarcação nas áreas de peso livre e atividades coletivas, respeitando o limite
mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
g) No máximo 50% dos aparelhos de cardio e armários devem ser usados, com um
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre equipamentos em uso;
h) Todos devem usar máscaras em todas as atividades;
i) Disponibilização de recipientes com álcool em gel a 70% para uso por clientes e
colaboradores em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre,
salas de coletivas, vestiários, etc). Também é possível compor solução com água
sanitária ou alvejante certificado pela ANVISA, conforme orientações do
fabricante;
j) Recomenda-se medir com termômetro digital com infravermelho à distância todos
as pessoas que tiverem acesso ao espaço. Caso seja apontada uma temperatura
superior a 37.8 °C, recomenda-se não autorizar a entrada da pessoa na academia,
incluindo clientes, colaboradores e terceirizados, e recomendá-la a procurar uma
unidade de saúde;
k) Disponibilizar água somente para uso em garrafas próprias;
1) Realização do congelamento dos planos de clientes acima de 60 anos de idade
quando solicitado;
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m) Comunicação para os clientes fazerem uso de suas próprias toalhas para ajudar na
manutenção da higiene dos equipamentos. Caso a academia forneça toalhas, elas
devem ser descartadas pelo cliente em um recipiente com tampa e acionamento
por pedal para higienização posterior;
n) Nas academias é vedada qualquer prática de exercícios ou esportes de contato
físico.

§ 2°. Os TEMPLOS RELIGIOSOS deverão, além das regras gerais de prevenção,
ainda, obedecer às seguintes condições complementares:
a) Funcionamento com 1/3 (um terço) da capacidade e, ainda, com a observação do
distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, referido no
§ 4° do artigo 2° deste decreto;
b) Preferencialmente devem ser disponibilizadas cadeiras e bancos de uso
individualizado, em quantidade compatível ao autorizado;
c) Bancos de uso coletivo devem ser reorganizados e demarcados de forma a garantir
que as pessoas se acomodem nos locais indicados e mantenham o afastamento
mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
d) Locais onde os assentos são individualizados, porém estão fixos ao chão e
posicionados lado a lado, devem prover meios para o bloqueio intercalado destes
assentos, do tipo uma cadeira livre e duas bloqueadas, lado a lado. A disposição
dos usuários entre as fileiras também deve ocorrer de forma intercalada, uma
fileira sim e outra não, e respeitando o afastamento entre as pessoas. Recomendase utilizar fitas ou outros dispositivos para este bloqueio que não possam ser
facilmente removidos;
e) É recomendado à população que realize seus atos religiosos em seus lares e
residências, de forma individual ou em família;
O Deve ser realizado o controle do fluxo de entrada e saída de pessoas, conforme
disposto no § 4° do artigo 2° deste decreto;
ser
g) Antes, durante e depois da realização das celebrações religiosas, de
adotadas medidas para evitar qualquer forma de confraternização e agrupamen
de pessoas, incluindo na saída dos templos;

rt
teaçffi

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

ENOSS
DO JI 1 I ( QUI O PM

h) Orientações e cartazes das regras para o funcionamento dos templos religiosos na
pandemia devem ser fixados em pontos estratégicos e visíveis às pessoas,
preferencialmente na entrada, banheiros, entre outros. Também deve haver
compartilhamento destas informações por meio eletrônico como redes sociais,
WhatsApp, e-mail e outros;
i) Caso existam cantinas ou outros estabelecimentos de alimentação no local, os
mesmos podem desenvolver suas atividades desde que viabilizem condições para
o afastamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas, disponham de
insumos para higiene de mãos e adotem as demais medidas de prevenção;
j) Todos os atendimentos individualizados devem ser pré-agendados, respeitando o
distanciamento e intervalos para higienização entre um atendimento e outro;
k) Os ritos, rituais e práticas específicas de cada tradição religiosa devem ser
reavaliados e adaptados ao momento atual;
1) Os cantos com louvores devem ser evitados, e sempre que possível substituídos
por músicas eletrônicas ou instrumentais;
m) O uso de instrumentos musicais e microfone deve ser individual. Esses devem ser
desinfetados após cada uso;
n) O método de coleta das contribuições financeiras deve ser revisto de forma a não
haver contato fisico dos fiéis e celebrante, possibilitando a coleta por meio de uma
caixa fixa, por correio ou por meio eletrônico. Os recipientes de coleta não devem,
em hipótese alguma, circular pelas mãos das pessoas;
o) Fica proibido o compartilhamento de materiais como bíblia, revista, rosário, entre
outros. O uso desses deve ser individual;
p) Dispensadores de água benta ou outro elemento de consagração de uso coletivo
devem ser bloqueados;
q) Durante o horário de funcionamento dos templos religiosos, que será entre as
06:00h a 21:00h, deve ser realizada a limpeza geral e a desinfecção de todos os
ambientes de, pelo menos, uma vez por período. A frequência de limpeza e
desinfecção deve ser aumentada a depender do dimensionamento do loc.- do
número de pessoas;
r) Cada pessoa deve trazer sua garrafa de água ou ser disponibilizado bebedo
com copos descartáveis no local, sem compartilhá-los;
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s) Atividades que envolvam crianças devem permanecer suspensas devido
principalmente a dificuldade na manutenção do afastamento físico entre elas e na
adoção de outras práticas de prevenção como a higiene frequente de mãos.
§ 3°. O funcionamento dos SALÕES DE BELEZA E ESTÉTICA deverá, além das
regras gerais de prevenção, ainda, obedecer às seguintes condições complementares:
a) Agendamento prévio dos horários com os clientes;
b) Permissão simultânea de, no máximo, 02 (dois) clientes para cada 10m2 de
ambiente ocupado;
c) Sugere-se medir com termômetro digital com infravermelho à distância todos as
pessoas que tiverem acesso ao espaço. Caso seja apontada uma temperatura
superior a 37.8 °C, recomenda-se não autorizar a entrada da pessoa no
estabelecimento, incluindo clientes, colaboradores e terceirizados, e recomendála a procurar uma unidade de saúde;
d) Oriente que os clientes, se possível, não levem acompanhantes ou animais de
estimação;
e) Retirada de tapetes e todos os itens fáceis de tocar (revistas, catálogos etc),
mantendo uma decoração que facilite o processo de higienização;
f) Aumento da frequência da higienização do chão e espaços de contato, como
maçanetas, campainha etc;
g) Distribuição de lixeiras dentro em todos os setores para evitar o transporte do lixo
possivelmente contaminado pelo estabelecimento;
h) Orientação para a higienização do celular e que se evite ao máximo o uso, durante
a permanência no estabelecimento, seja por clientes ou trabalhadores;
i) Proibição da realização de serviços simultâneos no mesmo cliente;
j) Uso de proteção facial (fixe shield) para procedimentos mais detalhados MO
maquiagem, barba, depilação e estética. Ela deve ser higienizada a cada troca
cliente, seguindo a orientação do fabricante;
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k) Uso de jaleco de TNT descartável e troca a cada cliente quando o serviço realizado
necessite contato fisico, como massagem;
1) Manutenção de bancadas o mais livre possível, deixando sobre elas apenas
instrumentos e produtos usados durante o atendimento;
m) O uso de luvas não deve, em hipótese alguma, substituir a lavagem frequente das
mãos;
n) Não utilização de cartucheiras para colocar seu material;
o) Ter atenção quanto ao uso de produtos que produzam aerossóis, como: spray
secante/fixador, finalizadores com pulverizador e afins. Faça aplicação com
cautela, de forma localizada evitando a dispersão de partículas;
P) Ter atenção durante o uso do secador de cabelo, posicionando o bico no sentido
raiz em direção às pontas. Desta forma, limita-se o direcionamento do vento
sempre de baixo para cima mitigando a possível propagação de partículas;
q) Revisão dos processos de esterilização, principalmente durante a lavagem de
materiais de acordo com orientações do fabricante e da Vigilância Sanitária;
r) Lavagem de cabelos e orelhas dos clientes antes de iniciar o corte para minimizar
a possibilidade de contaminação;
s) Possuir número maior de instrumentos, como pentes da máquina de corte, pincéis,
bobs, presilhas, pentes, escovas, que não devem ser compartilhados; fracionar os
produtos para cada atendimento; reduzir a quantidade de esmaltes expostos,
levando em consideração a quantidade de clientes atendidos, o tempo para
higienização e a menor exposição das superficies;
t) Higienização de itens reutilizáveis (pentes, pincéis, escovas etc) deverão seguir
orientações do fabricante e notas técnicas da ANVISA.

§ 4°. O funcionamento das LOJAS DE CONVENIÊNCIA E ARMARINH
COMÉRCIO DE CONFECÇÃO, CALÇADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS
JOALHERIAS, ARTESANATOS, MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS E
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UTILIDADES, deverá, além das regras gerais de prevenção, ainda, obedecer às
seguintes condições complementares:
a) Atendimento de 1 pessoa a cada 7 m2, incluindo os funcionários;
b) Manutenção em locais separados o estoque geral do estoque exposto, ou seja,
aquele que é utilizado nas vitrines, araras, ilhas expositoras ou qualquer estoque
que terá contato com o cliente;
c) Proibição de que os clientes tenham contato fisico com as peças do estoque. O
manuseio poderá ser feito apenas nas peças que fazem parte do mostruário,
higienizando as mãos com álcool 70% antes e após o toque;
d) Vedado o uso de provadores;
e) Orientações expressas aos clientes de lavarem a roupa ou higienizar o objeto
adquirido antes de usar;
f) Quando houver devolução ou troca de produtos, estes devem ser mantidos em
separado durante 72 horas antes de retornarem ao estoque e/ou mostruário;
g) Lojas de conveniências que oferecerem serviço de alimentação, deverão também
cumprir os protocolos definidos para lanchonetes.

§ 5°. O funcionamento de FLORICULTURAS, PERFUMARIAS E TABACARIAS
deverá, além das regras gerais de prevenção, ainda, obedecer às seguintes condições
complementares:
a) Redução do fluxo e a permanência de pessoas: uma pessoa por atendimento dentro
do estabelecimento;
b) O estabelecimento pode trabalhar com vendas antecipadas e entrega por drive thru
(compra sem sair do carro);
c) O profissional deve utilizar máscara descartável ou de tecido, luvas de
procedimento bilateral, proteção facial (face field), conforme a necessidade de
realizar a atividade proposta em seu estabelecimento;
d) Aumento da frequência de limpeza local (piso, balcão e outras superfícies);
e) Evitar o uso de fitas e outros materiais de decoração, optando por vasos
embalagens de fácil higienização;
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O Recomenda-se disponibilização de álcool 70% (lenço umedecido ou em gel) em
embalagem individual junto à entrega do produto, especialmente os presenteáveis.
§ 6°. O funcionamento de RESTAURANTES, PIZZARIAS, CAFETERIAS,
SORVETERIAS, LANCHONETES, BARES E SIMILARES deverá, além das regras
gerais de prevenção, ainda, obedecer às seguintes condições complementares:
a) Manutenção do distanciamento mínimo entre as mesas (2 metros) e cadeiras
(1 metro);
b) Para locais com mesas fixas ou na impossibilidade de remoção, interditar as
mesas de forma alternada, comunicando visualmente quais estão livres e
interditadas;
c) Os restaurantes com espaços menores que 16 m2 (dezesseis metros quadrados)
e com pouca ventilação natural devem trabalhar com agendamento de horários
para evitar superlotação;
d) Aferição de temperatura com termômetro digital infravermelho na entrada do
estabelecimento em colaboradores, consumidores e fornecedores. Pessoas
com febre a partir de 37,8 C não deverão permanecer no ambiente e deverá
ser sugerido pelo identificador que busque atendimento médico numa unidade
de saúde;
e) Orientação para os clientes retirarem a máscara apenas para o consumo das
refeições;
f) Higienização de objetos e superfícies comuns (inclusive cardápios, mesas,
cadeiras dos clientes antes e após cada refeição e utilização, conforme o inciso
III do artigo 3° deste documento. Recomenda-se o uso da plastificação para
facilitar a higienização dos cardápios;
g) Reforço das boas práticas na cozinha e reserva de espaço para a higienização
dos alimentos de acordo com procedimentos com padrões de segurança e
qualidade do Manual de Boas Práticas da ANVISA;
h) Recomenda-se que seja priorizado o serviço à la carte, diretamente na mesa,
com sua montagem no momento de servir e retirada assim que a refeição for
finalizada, sem reaproveitamento dos itens utilizados de um cliente para outro.
Recomenda-se que o garçom não sirva o cliente;
i) O autosserviço (self-sen, ice) não será permitido. O estabelecimento que dispor
de buffet deverá:
• isolar o cliente dos equipamentos de buffet, podendo utilizar divisórias
vidro, acrílico ou similares para que ele acompanhe a elaboração de sua
refeição pelo colaborador. Não é permitido, em nenhuma hipótese, que e
acesse a área de preparação do seu prato;
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• higienizar a divisória, com frequência, com álcool 70% ou água e sabão;
• disponibilizar o cardápio do dia fixado em local visível e promover uma
comunicação eficaz dos procedimentos adotados;
• manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas na fila;
• dispor de uma pessoa para servir e pesar a comida e outra pessoa para receber
o pagamento. O funcionário responsável pela montagem do prato deverá lavar
as mãos ou usar álcool 70%, frequentemente, e deixá-lo para retirada em balcão
ou mesa;
• disponibilizar no local de entrega da refeição álcool 70% e talheres
higienizados e embalados individualmente;
• manter pratos, copos e demais utensílios sempre protegidos.
j) Disponibilizar temperos em sachês e guardanapos de papel, que devem ser
levados junto com o prato e talheres;
k) Deve-se reduzir e controlar rigorosamente o acesso de pessoas externas às áreas
de produção e manipulação de alimentos, incluindo fornecedores e entregadores.
Toda e qualquer pessoa que precise entrar na cozinha deve lavar as mãos e
desinfetá-las corretamente, além de utilizar máscaras;
1) Disponibilização de um lugar para entrega do pedido ao entregador, podendo ser
uma mesa, bancada ou similares;
m) O pedido deverá estar embalado e com lacre visível.
n) Recomenda-se seguir as orientações da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC
216/2004), da ANVISA.

§ 6°. O funcionamento de COMÉRCIO AMBULANTE DE ALIMENTOS E FOOD
TRUCKS deverá, além das regras gerais de prevenção, ainda, obedecer às seguintes
condições complementares:
I - Reforçar limpeza e desinfecção da barraca, toldo, veículo, isopor e demais superfícies,
incluindo latas de bebidas, garrafas de suco, etc;
11 - Limitar o atendimento nas barracas de uma pessoa por vez, atentando ao
distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;
III - Devem dispersar qualquer aglomeração em volta da banca, além de manter o entorno
limpo (em um raio de 3 metros) e organizado;
IV - Limitar a exposição somente do que for necessário nas estufas e priorizar ven
alimentos preparados ou finalizados mediante solicitação do cliente;
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V - Higienizar as embalagens e evitar que as pessoas as toquem. Caso ocorra, higienizalas com álcool 70%;
VI - Deixar à disposição de todos o álcool 70% em todas as barracas e fbod trucks e
incentivar o uso através de placas informativas;
VII — Manter uma pessoa somente para receber os pagamentos;
VIII — Comunicar nas publicidades e propagandas as medidas preventivas adotadas;
IX - Enviar relatórios das medidas adotadas sempre que solicitado;
X - Recomenda-se seguir as orientações da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC
216/2004), da ANVISA.;
XI — Não realizar o comércio de bebidas em recipientes de vidro.

§ 7°. No caso dos salões de beleza e estética, fica excepcionado o distanciamento mínimo
previsto no § 4° do artigo 2° apenas entre um cliente e o funcionário que estiver realizando
o atendimento.
Art. 4°. Ficam mantidas todas as medidas e ações estabelecidas para a prevenção e
combate à pandemia decorrente do coronavírus (2019-nCoV).
Art. 5°. 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 Medida Provisória n° 926, de 2020:
1- isolamento;
11 - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
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Art. 6°. 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.
Art. 7°. Este decreto entrará em vigor na data de 17 de agosto de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de

MARCOS AIRTO
Pre

- BA, 14 de agosto de 2020.

S DE ARAÚJO
nicipal

-1 Certifico que- este-- ate-ftrt
1 publicado nesta data no Átrio
\ da prefeitua.
IC'( /
Lencõis, j

`I I

Z°

Ass.
Pref

unicipal de Lençóis

R.

