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IMPRENSA ELETRÔNICA
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 publicação da Lei de Acesso a
Informações significa um importante
passo para a consolidação democrática do
Brasil 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.
Veja ao lado onde solicitar mais
informações e tirar todas as dúvidas sobre
esta publicação.

Atendimento ao Cidadão
Presencial

Praça Henrique Pereira
Donato, 90 Centro

Telefone

(77) 3451-4300

Horário

Segunda a Sexta-feira,
das 07:00 às 13:00h

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 893 DE 30 DE OUTUBRO DE 2020 - DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E
EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE GUANAMBI, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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DECRETO Nº 893 DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
“Dispõe sobre a adoção de medidas
temporárias e emergenciais de prevenção
de contágio pelo coronavírus (covid-19) no
âmbito do município de Guanambi, e
estabelece outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO que a Portaria GM 454, de 20 de março de 2020, da União,
declarou em todo o território Nacional, o estado de transmissão comunitária da doença
infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, que
regulamenta a Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços
públicos e as atividades essenciais;
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, por
intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil de nº 1.148 de 20 de
abril de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado da Bahia;
CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado da Bahia de nº 19.626 de 09 de
abril de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território baiano;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 879 de 16 de outubro de 2020, que
reconhece o estado de calamidade pública no âmbito do Município de Guanambi;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 2.440 de 29 de junho de 2020 da
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que prorroga por 90 (noventa) dias o
prazo de reconhecimento do estado de calamidade pública;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 14.261 de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre
o uso obrigatório de máscaras pelas pessoas em circulação externa, bem como no
trânsito.
D E C R E T A:
Art. 1º. As medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito municipal, ficam
definidas nos termos deste Decreto.
Art. 2º. Ficam suspensas as aulas na rede pública e privada, nos ensinos infantil,
fundamental, médio e superior que forem presenciais, até o dia 16 de novembro de
2020, ou ulterior deliberação, salvo:
I – No ensino infantil e fundamental, para crianças e adolescentes portadores de
especialidades ou dificuldade de aprendizagem que necessitem de atendimento
especializado.
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II – No ensino superior e médio, para as áreas de saúde no que se referem as aulas
práticas, em espaços de saúde da rede própria, pública e privada.
§1º. O exercício das atividades pedagógicas descritas nos incisos I e II do art. 2º do
presente decreto são de caráter facultativo e tem como requisito a aprovação de Plano
de Trabalho, que demonstre de forma pormenorizada que a Instituição de Ensino
possui condições plenas de ofertar as modalidades pretendidas com segurança
sanitária.
§2º. A Instituição de Ensino que optar por funcionar sem efetuar a entrega do Plano
de Trabalho ou desrespeitando aquele que tiver entregue, sofrerá as medidas
administrativas cabíveis sem exclusão de quaisquer outras previstas na legislação
vigente, em esferas civil ou criminal.
§3º. O Plano de Trabalho deverá ser entregue na Secretaria de Saúde do Município
de Guanambi, em uma via impressa e outra digital, encaminhada para o e-mail
comite.gbi.covid19@gmail.com.
§4º. As Unidades Escolares Municipais poderão centralizar protocolo de segurança
sanitária na Secretaria Municipal de Educação em correspondência ao Comitê
Municipal de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Art. 3º. Ficam suspensas, no Município de Guanambi, a realização de todas as
atividades e/ou eventos de caráter público até o dia 16 de novembro de 2020, ou
ulterior deliberação.
§1º. Em caso de descumprimento do disposto no caput do presente artigo, será
cassado o Alvará do promotor irregular, sem prejuízo de adoção de outras medidas
coercitivas.
§2º. Os eventos sociais de caráter privado poderão ocorrer mediante regulamentação
específica definida por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 4º. Fica suspenso o funcionamento de todos os empreendimentos de atividades
econômicas, inclusive as sem fins lucrativos que promovam aglomerações de
pessoas, localizados no Município de Guanambi, até dia 16 de novembro de 2020 ou
ulterior deliberação.
§1º. A suspensão de que trata o caput do presente artigo não será aplicada aos
estabelecimentos que prestam serviços essenciais a subsistência da população,
disciplinados nos seguintes incisos:
I - Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III - Atividades de segurança privada, incluídas a vigilância, a guarda;
IV - Transporte de passageiros por táxi ou aplicativo e mototáxi e motofrete;
V - Telecomunicações e internet;
VI - Serviços funerários;
VII - Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos
animais;
VIII - Serviços postais;
IX - Transporte e entrega de cargas em geral;
X - Serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados
(datacenter) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
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XI - Transporte de numerário;
XII - Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
XIII - Cuidados com animais em cativeiro;
XIV - Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da
integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;
XV – Farmácias, drogarias e lojas de produtos médicos hospitalares;
XVI – Hipermercados, supermercados, mercados, mercearias, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros e quitandas;
XVII – Lojas de venda de alimentação para animais, produtos médicos veterinários, e
abastecimento agrícola;
XVIII – Distribuidoras de água mineral;
XIX – Distribuidoras de gás;
XX – Padarias;
XXI – Oficinas mecânicas e lojas de autopeças;
XXII – Agências bancárias ou estabelecimentos símiles, bem como lotéricas.
XXIII – Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com
a pandemia de que trata este Decreto;
XXIV – Óticas e serviços oftalmológicos;
XXV – Obras, serviços e estabelecimentos da construção civil;
XXVI – Centros de estética e salões de beleza;
XXVII – Lojistas.
§2º. Nenhum estabelecimento disposto no §1º do art. 4º poderá permitir o consumo
de gêneros alimentícios, alcoólicos e congêneres em seu interior;
§3º. Os estabelecimentos referidos no parágrafo primeiro deverão adotar as seguintes
medidas:
I - Intensificação das ações de limpeza, com material sanitizante adequado;
II - Disponibilização na entrada do estabelecimento e em lugares estratégicos de fácil
acesso dispensadores de álcool em gel 70% (setenta por cento);
III - Limitação do número máximo de clientes, compatível com o tamanho do
estabelecimento, evitando a aglomeração de pessoas aguardando atendimento,
podendo o estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a entrada;
IV - Fornecimento de máscaras de proteção e outros Equipamentos de Proteção
Individual – EPI aos seus funcionários;
V - Incentivo ao pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de dinheiro
em espécie;
VI - Reordenamento das filas, garantindo o distanciamento mínimo de 01 (um) metro
e meio entre os consumidores;
VII – Priorização do atendimento aos cidadãos que se encontram em grupo de risco
definido pela Organização Mundial de Saúde – OMS, podendo estipular um horário
para atendimento exclusivo;
VIII - Divulgação de informações sobre os métodos de prevenção ao contágio, bem
como das ações que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminação;
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§4º. Os estabelecimentos de serviços de alimentação não discriminados no §1º, nos
termos do caput deste artigo, como lanchonetes, restaurantes e congêneres,
funcionarão mediante regulamento estabelecido em Portaria do Chefe do Poder
Executivo Municipal.
§5º. Os estabelecimentos referidos no parágrafo primeiro poderão ampliar o seu
horário de funcionamento com vistas ao pleno atendimento da demanda, podendo
funcionar por até 24 (vinte) horas diárias.
§6º. Os cinemas, teatros ou similares funcionarão com 50% de sua capacidade com
as medidas sanitárias prescritas neste Decreto e demais que forem orientadas por
Plano de Trabalho apresentado a Secretaria Municipal de Saúde e deferido pelo
Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.
§7º. Fica permitido o funcionamento dos transportes coletivo mediante autorização de
Plano de Trabalho individualizado a ser protocolado na Secretaria Municipal de Saúde
e deferido pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.
§8º. Fica permitido o funcionamento dos Cursos Livres mediante autorização de Plano
de Trabalho individualizado a ser protocolado na Secretaria Municipal de Saúde e
deferido pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus.
§9º. Os cultos e demais manifestações religiosas serão regulamentadas mediante
Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§10º. As academias e demais centros de prática de atividades física controlados
desenvolverão suas atividades mediante Portaria do Chefe do Poder Executivo
Municipal.
§11º. Os estabelecimentos referidos no parágrafo primeiro poderão estabelecer a
restrição de venda de produtos por consumidor, em caso de necessidade.
§12º. Os serviços funerários mencionados no inciso VI do parágrafo primeiro
permanecerão regulamentados nos termos da Portaria do Chefe do Poder Executivo
Municipal nº 12 de 12 de junho de 2020.
§13º. Os trabalhadores que forem enquadrados nos grupos de risco deverão exercer
atividade de teletrabalho, devendo ficar sob observação domiciliar, sendo
considerados:
a) Trabalhadores que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
b) Trabalhadores que tenham histórico de doenças respiratórias crônicas, cardiopatas,
diabetes, hipertensão, ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico,
mediante comprovação médica;
c) Trabalhadoras grávidas;
d) Trabalhadores que utilizam medicamentos imunossupressores.
§14º. A gestão de eventuais filas, ainda que no ambiente externo do estabelecimento
comercial, são de responsabilidade do empreendedor.
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§15º. Todos os empreendimentos em funcionamento deverão atuar em fiscalização
colaborativa, coibindo práticas que descumpram parcial ou integralmente as
disposições neste decreto.
Art. 5º. Fica permitido os serviços de transporte de passageiros por motociclistas
(mototáxi), e transporte de encomendas (motofrete).
§1º.O condutor deverá estar munido de todos os equipamentos de proteção individual
inerentes ao exercício de sua atividade, como utilizar máscaras, luvas e demais itens.
§2º. Deverá estar disponível para cada passageiro a utilização de álcool em gel antes
de se adequar no veículo.
§3º. A higienização dos bancos, garupa, pedais e demais espaços da motocicleta será
feita de maneira recorrente, devendo ser executada antes de após o transporte de
cada passageiro.
§4º. Deverão ser transportados apenas passageiros que estejam utilizando máscaras.
§5º. Os capacetes deverão ser higienizados de maneira recorrente e, além de sua
limpeza, deverão ser ofertadas toucas descartáveis aos passageiros.
§6º. O mototaxista ou motofretista que for flagrado e descumprimento a quaisquer das
prescrições avençadas nos termos deste Decreto sofrerá as sanções cabíveis, bem
como terá cassação imediata do seu respectivo alvará e demais credenciamentos
funcionais.
Art. 6º. Fica determinada a regulamentação do Mercado Municipal de Guanambi e de
todas as feiras livres já existentes e autorizadas pelo Poder Público, inclusive dos
distritos, nos termos da Portaria nº 21 de 31 de julho de 2020, do Chefe do Poder
Executivo Municipal.
Art. 7º. Fica determinado o fechamento dos Parques Municipais, dos Parques
itinerantes e a proibição do uso de academias ao ar livre e áreas de lazer das praças
públicas.
§1º. Fica autorizado o funcionamento do Parque da Cidade das 05h (cinco horas) até
às 20h (vinte horas).
§2º. As normas suplementares de funcionamento do Parque da Cidade serão
definidas em Portaria da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de
Guanambi.
Art. 8º. Os serviços de hotelaria, hospedagens e similares desenvolverão suas
atividades mediante Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 9º. Fica autorizado o funcionamento dos Clubes Sociais, prestadores de serviços
de lazer, que ficarão restritos ao funcionamento de 30% da sua capacidade.
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Parágrafo Único. O seu funcionamento efetivo e regulamentação de expediente será
disciplinada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 10. As atividades desportistas poderão funcionar nos equipamentos públicos e
privados no município, desde que respeitadas as normas sanitárias nos termos deste
Decreto e demais ordenamentos suplementares orientados pelas autoridades em
saúde.
Parágrafo Único. As práticas desportivas não poderão ocorrer como eventos que
promovam aglomerações e seu exercício deve ensejar o uso de máscaras, demais
equipamentos de proteção individual que diminua o contato entre praticantes, bem
como incentivar a higienização recorrente dos desportistas e demais utentes.
Art. 11. Fica determinada a utilização de máscaras pela população nos ambientes em
circulação externa, bem como no trânsito.
Parágrafo Único. Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, bem
como as instituições públicas ou privadas, poderão restringir o atendimento ao público,
de modo a exigir o uso da máscara.
Art. 12. O ingresso de consumidores no interior dos estabelecimentos elencados no
art. 4, §1º, nos termos deste Decreto, deverá limitar a frequência conforme os
seguintes parâmetros:
I – Quando o estabelecimento tiver, em seu interior, espaço transitável destinado ao
consumidor de até 100 m2, deverá limitar-se a 5 pessoas por vez;
II – Quando o estabelecimento tiver, em seu interior, espaço transitável destinado ao
consumidor de até 200 m2, deverá limitar-se a 10 pessoas por vez;
III – Quando o estabelecimento tiver, em seu interior, espaço transitável destinado ao
consumidor de até 300 m2, deverá limitar-se a 15 pessoas por vez;
IV – Quando o estabelecimento tiver, em seu interior, espaço transitável destinado ao
consumidor de metragem superior a 300 m2, a frequência deverá ser estabelecida a
cada 6,25 m2 por pessoa.
§1º. Deverá ser preservado o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 m (um
metro e meio), conforme estabelecido no §3º do art. 4 deste Decreto.
§2º. O quantitativo de frequência estabelecida na hipótese do inciso IV deste artigo
deverá ser considerado somente em 1/3 por vez.
Art. 13. Fica dimensionada a Emergência em Saúde Pública no Município de
Guanambi, que constitui desastre biológico tipificado pela Codificação Brasileira de
Desastres (COBRADE), em agrupamento 5. Biológico, Seção 1. Epidemias,
Alinhamento 1. Doenças infecciosas virais, com o n.º 1.5.1.1.0, declarada na forma de
situação de calamidade pública pelo Decreto Municipal nº 736 de 15 de abril de 2020.
Art. 14. As medidas implementadas pelo presente Decreto poderão ser reavaliadas
pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus (COVID-19).
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Art. 15. As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem observar o
distanciamento social, restringindo seus deslocamentos para realização de atividades
estritamente necessárias, evitando transporte de utilização coletiva e outros com
concentração próxima de pessoas.
Art. 16. O descumprimento dos termos deste Decreto implicará na aplicação das
penalidades descritas da Lei Municipal nº 052 de 1994 Código de Polícia
Administrativa do Município de Guanambi, sem exclusão de quaisquer outras
previstas na legislação vigente, em esferas civil ou criminal.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA,
em 30 de outubro de 2020.

Jairo Silveira Magalhães
Prefeito do Município de Guanambi
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