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DECRETO N'O42I2O2I
DE 04 DE JUNHO DE 2021
"Dispõe sobre a adrsção de medidas temporárias de prevenção,
acompanhamento e enfrentamenlo clo contágio pelo Nato
Coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Município de
Ánlas

-

BA, e dá outras providências. "

O PREFEITO MUI\IICIPAL DE AIITAS, NO ESTÀDO DA BAIIIÀ, no uso das suas
atribuições legais, que lhes são conferidas pela da Lei Orgânica Municipal e demais disposições
legais vigentes;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Intemacional
(ESPII) emitida pela Organizaçáo Mundial de Saúde - OMS, datada de 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humanapelo Novo Coronavírus;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Município, devendo este, mediante
políticas sociais e econômicas que visem Íedução do risco de contágio e de outros agravos, garantir
o acesso universal e igualiüário às ações e serviços para $rÍ! promoção, proteçâo e recuperação, na
forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial da Saúde * OMS, no dia 11 de
maÍço de2A20, §omo pandemia, a situação emergencial geradapelo Novo Coronavírus;
CONSIDERAI\{DO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDRANDO que, em decisão por unanimidade, proferida nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade * ADI de no. 6.341, na data de 15 de abril de 2020, o Supremo Tribunal
Federal * STF referendou a competência dos Estados e Municípios para editar medidas com o
objetivo de corter apandemia do Novo Coronavírus;
CONSIDtrRÀNDO a existência de 985 (novecerúos e oitenta e cinco) casos conÍirmados

de

COVID- I 9 nesta Municipalidade;

DECRETA.

Art 1' - Fica determinada

a restrição de locomoção noturna, vedado a qualquer indivíduo a
permanência c o trânsito em vias" equipamentos.Iocais e praças púhlic,as. das 19h às 05h, ate o
dia 14 de junho de2021.

§ 1' - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de deslocamento
para ida a serviços de saúde ou farmácias, paÍa compra de medicamentos, ou situações em que fique
comprovada aurgência-

ffi
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§ 2" - A restrição prevista fio caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e
colaboradores, ílo desempenho de suas funções, que atuem nas unidades públicas ou privadas de
saúde e segurança.

§ 3" - A restrição prevista fio cüput deste artigo não se aplica aos empregados e colaboradores, no
desempenho de suas atividades, que trabalhom em fabriças ou indústrias, as quais perm&necem
autorizadas a funcionar normalmente.
§ 4o - os estabelecimentos comerciais e de seryiços deverão encerrar ss suas atividades com até

30 ítrinta) minutos de antecedência do período estinulado no caput deste aúigo, de modo a
garantir o deslocamento dos seus funcionários e colaboradores às suas residências.
§

5'-

Ficam excetuados, da vedação prevista Íro c{tput deste artigo:

I - Os serviços

de limpeza pública e manutençáa

wbara;

II - Os serviços delivery de farmácia e medicamentos;
III - As atividades profissionais de transporte privado de passageiro;
IY - Os serviços de delwery

de alimentos e bebidas.

Ârt. 2" - Fica proibido, em' todo o território de Antas - BA, o

fuucioname,rto dos
que
estaFelecimentos comerciais
funcionem coma bares, das 18h do dia 04 de junho até às 05h
do dia A7 de junho de 2ü21 e das l8h do dia I I de junho âté as 05h do dia 14 de junho de 2A21,
estando autorizada. nerse. período. a venda de bebidas alcoólicas pelo seryiço de entrega em
domicílío (delíverv\.

ÀrL 3* - Fica autorizado o funçionamento e o atendimento presencial de agências

bancárias,
correspondentes bancários. barcos postais e casas lotéricas, nas datas de 04 de junho a 14 de
junho de 2021, desde que limitada à acuoatão ao máximo de 5$?6 (ciaquenta por cento) da
capacida4e do local e que seiam abservados os nrstacolos sauitários pr&estabelecidos.

Art. 4'- Fica proibida à realizaçãa das feiras livres da Cidade de Ântas - BA e do Distrito de
I)uas Serras, previstas para aconteterem" reslectivamente, nos dias 05 e 06 de iunho deste
ano de 2021.

Fica autorizado, em todo o território de Antas * BA, o funcionamento de academias, tão
somente para a realização de atividader {isieas individuais, de 04 de junho até 14 de junho de
2021, desde que limitada à ocupação ao máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do
local e que sejam observados os protocolos sanitários pré-estabelecidos.

Art.

5o -

Art.

6o

- Fica vedada. em todo o território de Âatas * BA, a nrática de quaisquef atividades

esportivas coletivas amadoras do dia 04 de junho ao dia 14 de junho de 2A21, sendo permitidas as
práticas individuais, desde que não gerem aglomerações.

Art. 7o - Ficam suspensos eventos e

atividades, em todo

o

território de Antas

-

BA,

independentemente do número de participantes, aiada que previamente autorizados, que envolvam
aglomeração de pessaas, tais Çsmo: evectos Cespartivos coletivas e amadcres, cerimônias de
casamenlc, aniversários, veiórios, erre&tos recreativos em lagrad*uros públicos ou privados, cirros,
festas, eventos çientíficos, salenidades de formatura, passeatâs e a{ins, até o dia 14 de junhc de
ZÜ21,
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Parágrafo *nico - Os atos religiosos litúrgiccs poderão ocorrer desde que, cumulativarreÍte,
sejarn atendidos os seguintes requisitos:

I

- Respeito aos protocalos sanitários estabelecidos, especialmente o distancrarnento social
adequado e o uso de máscaras;
II - Instalações fisicas amplas, que perrnitam ventilação natural crtzada;
III - Limitação da ocupação ao máximo de 30% (trinta por cento) da capacidade do locai.

Àrt. 8" - Para o rigoroso

curnprimento das medidas çontidas nesse Decreto Municipal, contamos
com o apoio da Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, através da Polícia Mrlitar da
Bahia e da PolÍcia Civil.

Art. 9' - Permanece obrigatório o uso de máscara, cirúrgica

ou artesanal, cobrindo boca e *auz.
para as pessoas em geral que, â qualquer hora. precisem circular nas vias, locais e praças públicas
ou eln estabelecimentos cornerciais neste Município de Antas - BA" ohservadas as orientações de
higienização e descarte do material determinadas pelos ôrgãos competentes.

Art.

- Os cidadãos que expuserem a vida ou a saúde de outrem ao contágio da COVID- 19, bem
como infringem as determinações- emanadas atraves do presente DECRETO por este Poder
10

Público, destinadas a impedir a introdução ou a propagação de doença contagrosa, praticam, em
tese, os crimes tipificados respectivamente nos artigos 132 e 268 do Códig<i Penal, podendo as
autoridades competentes conduzirefir os firesmos à Delegacia para a adoçào das providências
pertinentes.

Art. 1L - Ouaisquer
constantes nesse

ou iurídicas, que vierem a tlescumprir as determinações
Decreto. serão multadas e penalizatlas conforme a Lei Sanitária Municipal.
pessoas. físicas

Art. 12 - Este Decreto entra ern vigor na data de sua publicação, revogadas quaisquer disposições
em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE A}{TAS, NO ESTADG DA BAHEA, 04 DE
JIINHO DE 2O2I
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