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I M P R E N S A   E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527
A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o
propósito de regulamentar o direito constitucional  de acesso dos cidadãos às informações
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.

A  publ icação  da  Lei  de  Acesso  a
Informações  significa  um  importante
passo para a consolidação democrática do
Brasi l  e  torna  possível  uma  maior
participação popular e o controle social das
ações  governamentais,  o  acesso  da
sociedade às informações públicas permite
que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Ve ja  ao  lado  onde  so l i c i tar  ma is
informações e tirar todas as dúvidas sobre
esta publicação.

Atendimento ao Cidadão
Presencial Telefone Horário

Praça Deputado
Henrique Brito, 344,
Centro - Carinhanha -

Bahia
77 3485-3102

Segunda a sexta-feira,
das 08:00 às 11:30 e
das 14:00 às 17:00

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o  compromisso  de  cumprir  a  Lei  de Acesso à Informação  e  incentivando a
participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no
processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a
segurança da certificação digital.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para
qualquer cidadão, de forma rápida e transparente, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder
Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial
é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e
outros atos normativos de interesse geral;
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RESUMO

DECRETOS

DECRETO Nº 143 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021 - "FLEXIBILIZA E MANTÉM AS MEDIDAS E PROTOCOLOS
DE CONTROLE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
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DECRETO N° 143 DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

“Flexibiliza e Mantem as medidas e protocolos 
de controle para o enfrentamento da COV1D- 
19 e dd uulras providencias

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE CARINHANHA, ESTADO DA BAHIA, no uso
das suas atribui9oes legais, que Ihes sao conferidas pela Lei Organica do Municipio e,
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2021;

DECRETA:

Art. 1“. As disposi<?6es contidas no Decreto nD. 73/2021, de 16 de marpo de 2021, 
pennanecem inalteradas no que nao conflitarem com este Decreto.

Art. 2°. Ficam mantidos, do dia 21 de setembro ate 04 de outubro de 2021, todos os 
prazos e todas as medidas previstas no Decreto Municipal n°. 73 /2021, de 16 de 
manfo de 2021.

Art. 3°. Fica determinada a restrigao de locomogao notuma, vedados a qualquer indivlduo 
a pennanencia e o transito em vias, equipamentos, locais e pranas publicas, das Olh as 
05h, de 21 de setembro ate 04 de outubro de 2021. em todo o territorio do Municipio
de Carinhanha/BA.

§ 1° - A restri?ao de locomotpao notuma prevista no caput deste artigo ocorrera das 
23:00h as 05h, de 21 de setembro ate 04 de outubro de 2021, nas localidades da Vila 
Sao Joao, Barrinha, Feira de Santa Luzia, Cheira Cabelo. Agrovila 15, Agrovila 16
e Agrovila 23. localizadas na zona mral deste Municipio;

§ 2“ - Ficam excetuadas da vedagao prevista no caput deste artigo as hipoteses de 
deslocamento para ida a servigos de saiide ou farmacia, para compra de medicamentos, 
ou situagoes em que fique comprovada a urgencia.
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§ 3° - A restrisao prevista no caput deste artigo nao se aplica aos servidores, funcionarios 
e colaboradores, no desempenho de suas funpoes, que atuam nas unidades publicas ou 
privadas de saude e seguran^a.

§ 4“ - Os estabelecimentos comerciais e de servi90s deverao encerrar as suas atividades 
com ate 30 (trinta) minutos de antecedencia do pcriodo estipulado no caput deste 
artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionarios e colaboradores as suas 
residencias.

§ 5° -Ficam excetuados, da vedapao prevista no caput deste artigo:

I - o funcionamento do terminal rodoviario, bem como o deslocamento de funcionarios e 
colaboradores que atuem na operacionalizagao destas atividades fins;

II - os services de limpeza publica e manutengao urbana;

III - os servigos de entrega em domicilio (delivery) de farmacia e medicamentos;

IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros;

Art. 4°. Fica autorizada a venda de bebida alcoolica em quaisquer estabelecimentos 
em todo territorio do municipio de Carinhanha/BA, inclusive por sistema de entrega em 
domicilio {delivery) ou depositos e distribuidoras, 21 de setembro ate 04 de outubro de 
2021, desde que observados os protocolos sanitarios estabelecidos Decreto n0. 
73/2021, de 16 de margo de 2021.

§1°. Os Estabelecimentos comercias que nao atenderem as medidas preventivas e o 
protocolo sanitario no combate ao COVID, previstas neste Decreto e no Decreto n°. 
73/2021 de 16 de margo de 2021, terao seus alvaras de funcionamento suspenses, como 
tambem poderao ser multados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infragao de 
descumprimento de cada ato do protocolo sanitario.

§ 2°. No caso do Balneario do Pontal e Piriri, o mesmo estara aberto ao publico do dia 
de 21 de setembro ate 04 de outubro de 2021, devendo os bares e restaurantes all
gltujidog segulrem adeguadameiite o ni-ntpcolo sanitario^ com borario de
funcionamento das 08:00h as 20:00h.

Art. 5°. Fica autorizado, em todo o territorio do Municipio de Carinhanha/BA, a pratica 
de quaisquer atividades esportivas coletivas amadoras do 21 de setembro ate 04 de
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outubro de 2021, sendo permitidas as praticas individuals e coletivas, desde quc nao 
gerem aglomera96es.

Art. 6°. Fica autorizado, em todo territorio do Municipio de Carinhanha/BA, o 
funcionamento de acadcmias e estabelecimentos voltados para a realiza9ao de atividades 
fisicas, de 21 de setembro ate 04 de outubro de 2021, no horario de 05h as 22:00, 
desde que limitada a ocupacao ao maximo de 50% (cinuuenta por cento) da
capacidade total, observados os protocolos sanitarios estabelecidos.

Art. 7°. Excepcionalmente, ficam autorizados, durante os pedodos de restri9ao previstos 
neste Decreto, os serv^os necessarios ao funcionamento de toda e qualquer atividade 
industrial, do setor eletroenergetico, das centrais de telecomunica96es (call centers) que 
operem em regime de 24h e dos Centres de Distribuicao e o deslocamento dos seus 
trabalhadores e colaboradores.

Art. 8°. Ficam suspenses eventos e atividades com a presenca de publico superior a 
100 (cem pessoas), em todo o territorio do municipio de Carinhanha/BA, durante o
penodo de 21 de setembro ate 04 de outubro de 2021, ainda que previamente 
autorizados, que envolvam aglomera9ao de pessoas, tais como: eventos desportivos 
coletivos e amadores, eventos recreativos em logradouros publicos ou privados, circos, 
eventos cientificos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em 
academias de danqa e ginastica.

§1°. Os atos liturgicos, como tambem casamentos religiosos poderao ocorrer, desde que, 
cumuiativamente, sejam atendidos os seguintes requisites:

I - respeito aos protocolos sanitarios estabelecidos, especialmente o distanciamento social 
adequado e o uso de mascaras;

II - instalagoes fisicas amplas, que permitam ventila9ao natural cruzada;

III - limita9ao da ocupa9ao ao maximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade 
do local.

§2°. Estao permitidas as feiras livres cm todo territorio deste municipio, desde que 
realizadas em ambientes ao ar livre e que sigam os devidos protocolos exigidos por este 
decreto, mediante a disponibiliza9ao de alcool em gel 70% em todas as barracas, bem 
como a utiliza9ao dc mascaras pelos clientes e feirantes.

Art. 9°. O atendimento presencial nas reparti9oes publicas da Prefeitura Municipal de 
Carinhanha/BA, devera ocorrer com previo agendamento, atraves dos canais oficiais de
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comunicagao e dos telefones ja disponibilizados a populagao e afixados na porta da 
repartigao.

Art. 10. As atividadcs letivas, nas unidades de ensino particulares, poderao ocorrcr, de 
maneira semipresencial, na Educagao Infantil e nos Ensinos Fundamental I e II e Ensino 
Medio, conforme disposigoes editadas pelas Secretaria Municipal de Educagao, Comite 
Local de Educagao e Secretaria Municipal de Saude, desde que respeitados os protocolos 
sanitarios e no Plano Estrategico de retomada gradativa e segura das atividadcs escolares 
publicado
(http://www.saude.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2021/02/Plano_estrategico___Retomad
a_das_Atividades_Escolares__Revisado_ASTEC__ PDF.pdf).

Bahiapeio do Estado daGovemo

§1°. A realizagao das atividadcs letivas semipresenciais mencionadas no caput deste 
artigo ficara condicionada a ocupagao maxima de 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade de cada sala de aula, mantendo-se o distanciamento mimmo de 1,5 metros por 
aluno, bem como a utilizagao de mascaras de protegao facial, a disponibilizagao de 
insumos para realizagao de higienizagao constante das maos, como o alcool em gel, e a 
realizagao de frequente higienizagao dos materiais utilizados pelos alunos e dos 
ambientes onde as aulas serao desenvolvidas (mmimo de quatro vezes ao dia 
compreendendo os periodos de recreio e fim de expediente) e a aferigao de temperatura 
na entrada de alunos, professores e demais profxssionais que atuem nas respectivas 
unidades de ensino.

§2°. E obrigatorio fixar na porta de cada sala de aula a capacidade maxima de ocupagao, 
obedecendo o estabeiecido nesse Decreto.

§3°. Competira a Vigilancia Sanitaria e a Secretaria Municipal de Educagao a fiscalizagao 
quanto ao cumprimento das obrigagoes constantes deste Decreto, bem como das normas 
estabelecidas Decreto n°. 73/2021, de 16 de margo de 2021 do Chefe do Poder Executive 
Municipal e tambem no Plano Estrategico de retomada gradativa e segura das atividadcs 
escolares publicado pelo Governo do Estado da Bahia, alem de qualquer outra que vier a 
ser publicada pelo Municipio de Carinhanha/BA.

§4°. As instituigoes privadas de ensino deverao apresentar autorizagao sanitaria de 
funcionamento (alvara sanitario).

§5°. Estao autorizados os estagios curriculares, no ensino medio e superior e as aulas 
praticas nos cursos da area de saude, estas devem observar o protocolo estabeiecido 
Decreto n°. 73/2021, de 16 de margo de 2021.

http://www.saude.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2021/02/Plano_estrategico
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Art. 11. Todos os empreendimentos em funcionamento deverao atuar em fiscaliza^ao 
colaborativa, coibindo praticas que descumpram parcial ou integralmente as disposiqoes 
neste decreto.

Art. 12. A gestao de eventuais filas, ainda que no ambiente externo dos estabelecimentos 
comerciais, institui<;5es financeiras e congeneres, sao de responsabilidade do 
empreendedor, inclusive quanto as medidas sanitarias, nos termos deste Decreto.

Art. 13. Aglomeraqoes em residencias e imoveis publicos ou particulares, na sede ou na 
zona rural, ocorridas no territorio deste municipio sujeitam o proprietario ou o 
responsavel pelo imovel e/ou evento a penalidade de multa nos moldes estipulados no §2° 
deste artigo, bem como a dissoluqao imediata do evento.

§1°. A vigilancia sanitaria fica autorizada a requisitar o apoio da Policia Militar para 
dissolver o evento, caso necessario.

§2°. O proprietario ou o responsavel pelo imovel e/ou evento no qual a aglomeraqao esteja 
ocorrendo ficara sujeito a pena de multa que parte de R$ 500,00 (quinhentos reais), 
podendo ter o valor multiplicado pelo numero de reincidencias, destacando-se que a 
fixaqao do quantum sera detenninado pela Administraqao Publica a luz da analise do caso 
concrete, observando a capacidadc cconomica do infrator, a gravidadc da falta comctida 
e considerando-se a quantidade de pessoas.

§3°. Os valores arrecadados serao creditados ao Fundo Municipal de Saude, revertido 
exclusivamente para o Serviqo Municipal de Vigilancia Sanitaria e sob o controle social 
do Consclho Municipal dc Saude.

Art. 14. Os serviqos de transporte de passageiros por motociclistas (mototaxi), e 
transporte de encomendas (moto frete) devein ser realizados com os seguintes cuidados:

§1°.0 condutor devera estar munido de todos os equipamentos de proteqao individual 
inerentes ao exercicio de sua atividade, como utilizar mascaras, luvas e demais itens.

§2". Devera estar disponivel para cada passageiro a utilizaqao de alcool em gel antes dc 
se adequar no veiculo.

§3°. A higienizaipao dos bancos, garupa, pedais e demais espaqos da motocicleta sera feita 
de maneira recorrente, devendo ser executada antes de apos o transporte de cada 
passageiro.
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§4°. Deverao ser transportados apenas passageiros que estejam utilizando mascaras.

§5°. Os capacetes deverao ser higienizados de maneira recorrente e, alem de sua limpeza, 
deverao ser ofertadas toucas descartaveis aos passageiros.

§6°. O mototaxista ou moto fretista que for flagrado descumprindo quaisquer das 
prescriqoes constantes deste Dccreto, soffera as sangoes cabiveis, bem como tera cassagao 
imediata do seu respective alvara e demais credenciamentos fiincionais.

Art. 15. Fica determinada a utilizagao de mascaras pela populagao nos ambientes em 
circulagao externa, bem como no transito; sendo ainda proibido o atendimento de pessoas 
podendo ter o valor multiplicado pelo numero de reincidencias, destacando-se que a 
fixagao do quantum sera determinado pela Administragao Publica a luz da analise do caso 
concrete, observando a capacidade economica do inffator, a gravidade da falta cometida 
e considerando-se a quantidade de pessoas.

Art. 16. O ingresso de consumidores no interior dos estabelecimentos elencados neste 
Decreto, devera limitar a frequencia confonne os seguintes parametros:

I - Quando o estabelecimento tiver, em scu interior, espago transitavel dcstinado ao 
consumidor de ate 100 m2, devera limitar-se a 5 pessoas por vez;

II - Quando o estabelecimento tiver, em seu interior, espago transitavel destinado ao 
consumidor de ate 200 m2, devera limitar-se a 10 pessoas por vez;

III - Quando o estabelecimento tiver, em seu interior, espago transitavel destinado ao 
consumidor de ate 300 m2, devera limitar-se a 15 pessoas por vez;

IV - Quando o estabelecimento tiver, em seu interior, espago transitavel destinado ao 
consumidor de metragem superior a 300 m2, a frequencia devera ser estabelecida a cada 
6,25 m2 por pessoa.

§1°. Devera ser preservado o distanciamento minimo entre pessoas de 1,5 m (um metro

e meio).

§2". O quantitative de frequencia estabelecida na hipotese do inciso IV deste artigo devera 
ser considerado somente em 1/3 por vez.

§3°. Todos os estabelecimentos deverao adotar as seguintes medidas:
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I - Intensificagao das agoes de limpeza, com material sanitizante adequado;

II - Disponibilizagao na entrada do estabelecimento e em lugares estrategicos de facil 
acesso dispensadores de alcool em gel 70% (setenta por cento);

III - Limitagao do mimero maximo de clientes, compatlvel com o tamanho do 
estabelecimento, evitando a aglomeragao de pessoas aguardando atendimento, podendo 
o estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a entrada;

IV - Fornecimento de mascaras de protegao e outros Equipamentos de Protegao 
Individual - EPI aos sens funcionarios;

V - Incentivo ao pagamento por meios eletronicos, evitando a circulagao de dinheiro em 
especie;

VI - Reordenamento das filas, garantindo o distanciamento minimo de 01 (um) metro e 
meio entre os consumidores;

VII - Priorizagao do atendimento aos cidadaos que se encontram em grupo de risco 
definido pela Organizagao Mondial de Saude - OMS, podendo estipular um horario para 
atendimento exclusivo;

VIII - Divulgagao de informagoes sobre os metodos de prevengao ao contagio, bem como 
das agoes que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminagao;

IX - Os trabalhadores que forem enquadrados nos grupos de risco, poderao exercer 
atividades laborais de forma remota, nos termos de regulamento especial;

X - Permitir somente a entrada e o atendimento de cliente que esteja usando mascara.

Art. 17. Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, serao adotadas as 
medidas de policia administrativa com suas respectivas sangoes, desde advertencia, 
suspensao temporaria, interdigao de estabelecimento ou mesmo cassagao de Alvara, 
independentemente de acionamento de forga policial.

Art. 18. O Municipio de Carinhanha/BA adotara as normas estaduais relacionadas ao 
enfrentamento da Covid-19, desde que a legislagao municipal nao disponha de modo 
diverse, podendo ser solicitado apoio dos Orgaos de Seguranga Piiblica, atraves da Policia 
Militar da Bahia e da Policia Civil.
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