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Decretos

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PEDRÃO
Prefeitura Municipal
DECRETO Nº 046/2021
“Dispõe sobre medidas complementares ao
Decreto 019/2020, Decreto 020/2020 e Decreto
022/2020, Decreto 023/2020 de prevenção ao contágio
pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRÃO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, conforme Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03
de fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional
em decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Pedrão, da
Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrentes do Coronavírus;
CONSIDERANDO as ampliações e modificações promovidas pelo Governo
Estadual.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 19.529 DE 16 DE MARÇO DE 2020 que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção
de responsabilidade do Poder Executivo Municipal,
CONSIDERANDO os Decretos municipais 019/2020, 020/2020, 022/2020,
025/2020 e 046/2020 que já disciplinam ações de combate e prevenção ao COVID-19.
CONSIDERANDO apontamentos do Comitê do intergestor, designado mediante
Decreto 021/2020
CONSIDERANDO Decretos Estaduais nº 20.233, 20.234, 20.358, 20.359 e
alterações posteriores.
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DECRETA:
Art. 1º. Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h
às 05h, de 11 de abril até 19 de abril de 2021, em conformidade com as condições
estabelecidas nos respectivos Decretos Municipais.
§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses
de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de
medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores,
funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas
unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas
atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput
deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários e
colaboradores às suas residências.
§ 4º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares
e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 18h, permitidos os
serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação até às 24h.
§ 5º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:
I - o funcionamento dos terminais rodoviários, metroviários, aquaviários e
aeroviários, bem como o deslocamento de funcionários e colaboradores que atuem na
operacionalização destas atividades fins;
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
III - os serviços de entrega em domicílio (delivery) de farmácia e
medicamentos;
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros
Art. 2º Fica vedada a venda de bebida alcoólica em quaisquer
estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery), de 18h 16
de abril até 05h de 19 de abril de 2021.
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Art. 3º Limitação da ocupação ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da
capacidade do local. (NR) ( 20.358 / 20.369 – Estado da Bahia)
Art. 4º. Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública
observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de
descumprimento do quanto disposto neste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência
enquanto perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional decorrente da
contaminação pelo coronavirus.
Gabinete do Prefeito, 12 de abril de 2021

SOSTHENES SERRAVALLE CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
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