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DECRETO Nº 14, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

 

 

Estabelece novas medidas para enfrentamento dos riscos do 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Santa 

Bárbara-BA. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICIPÍO DE SANTA BÁRBARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais, constitucionais, bem como de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 

  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º. Ficam os efeitos dos Decretos Municipais nº 09, 10 e 12/2020 estendidos, no âmbito do 

Município de Santa Bárbara/BA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, ao comércio 

(lojas, restaurantes, lanchonetes, churrascarias, bares, hotéis, etc), especificamente quanto ao fechamento e 

restrição dessas atividades, sob pena de cassação do alvará de funcionamento. 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ficam excetuados da suspensão de atividades os serviços tidos como 

essenciais, tais como supermercados, farmácias, postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais que 

vendam água e bebidas não alcoólicas, farmácias, padarias, açougues, distribuidora de gás de cozinha, comércio 

de insumos de animais e agrícolas, e assemelhados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A exceção de suspensão prevista no PARÁGRAFO PRIMEIRO, não 

prevalecerá para supermercados nos dias de sábado e domingo.  

 

Art. 2º. Os serviços essenciais, entre eles bancos e lotéricas, devem funcionar de maneira tal que 

evite a aglomeração de pessoas, respeitando o distanciamento de 2 (dois) metros recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde. 

  

Art. 3º. Os comércios de pizzaria, lanchonetes, churrascarias e restaurantes, a partir de 25.03.2020, 

deverão facultar aos clientes os serviços “delivery”. 

  

Art. 4º. Fica proibida a venda ou qualquer tipo de comercialização de bebida alcóolica no 

Município de Santa Bárbara/BA, até ulterior deliberação. 

  

Art. 5º. Ficam suspensas as atividades de culto e reuniões religiosas no Município de Santa 

Bárbara/BA, até ulterior deliberação. 

 

Art. 6º. Fica proibida a utilização de aparelhagem sonora, ou que faça ruído, que de alguma maneira 

perturbe a tranquilidade, o sossego e o bem estar dos cidadãos de Santa Bárbara/BA, inclusive na zona rural 

do Município, tendo em vista o contexto de pandemia instaurado em todo país. 

  

Art. 7º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Santa Bárbara/BA, os velórios ou 

assemelhados. 
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Art. 8º. Fica suspenso o transporte de feirantes no âmbito do Município de Santa Bárbara/BA. 

  

Art. 9º. O encerramento das medidas previstas neste Decreto está condicionado à avaliação de risco 

realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as orientações oriundas das respectivas 

esferas estadual e federal. 

  

Art. 10º. Todos os estabelecimentos/instituições com atuação no município (excetuado o caso de 

farmácias, postos de combustíveis), na conformidade dos decretos publicados, deverão observar o horário 

máximo de funcionamento, com atendimento ao público, até às 16h:00min. 

 

Art. 11º. Este Decreto entrará em vigor na data de 25 de março de 2020, revogadas as disposições 

em contrário.  

  

 

REGISTRE-SE! PUBLIQUE-SE! CUMPRA-SE! 

 

 

 

Gabinete do Prefeito de Santa Bárbara, Bahia, em 23 de março de 2020. 

 

 

 

 

JAILSON COSTA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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