
quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022  |  Ano VIII - Edição nº 00743 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 009

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
Decreto
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 ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES 
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00 
Gabinete do Prefeito  
 
 

DECRETO Nº 081/2022, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

“Dispõe sobre as medidas de combate e 
enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19 no âmbito do 
município de Barra do Mendes/BA e dá 
outras providências correlatas.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica 
Municipal. 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar 
a disseminação da doença;  

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e 
protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as 
peculiaridades locais; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Ficam proibido em todo Município de Barra do Mendes - Bahia, todo tipo 
de festa e evento, público ou privado, urbanos ou rurais, inclusive, com som automotivo 
fora das especificações de decibéis permitidos, paredões de som dentre outros, durante o 
período 03 de fevereiro até 06 de março de 2022.  

§ 2º Todos os estabelecimentos comerciais como: Restaurantes, bares, lanchonetes, 
praças de alimentação, deverão atender às seguintes normas da vigilância sanitária sendo: 
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Os atendimentos presenciais só serão realizados para os clientes que estiverem acomodados 
nas cadeiras, manter o distanciamento de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) entre as 
pessoas, e 2 metros entre as mesas. Mantendo o limite máximo de 4 (quatro) pessoas por 
mesa, disponibilizar álcool gel em lugares estratégicos, utilizar máscara, seguindo todas as 
normas de segurança já previstas nos protocolos oficiais.  

Art. 2º - Estão autorizadas as competições esportivas profissionais e amadoras em 
todo o território do Município de Barra do Mendes, desde que limitada a ocupação ao 
máximo de 50% (cinquenta por cento) nas arquibancadas, em espaços que rodeiam o 
local da prática esportiva, em áreas privativas de circulação do local do evento e, inclusive, 
em camarotes, quando existirem, enquanto durar a pandemia – COVID-19, observados os 
protocolos sanitários estabelecidos. 

Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, 
cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos:  

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

II - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada;  

III - limitação da ocupação ao máximo de 50% (vinte e cinco por cento) da 
capacidade do local. 

Art. 3º - Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das 
autoridades públicas, fica determinado a toda população a obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos, privados acessíveis 
ao público e em vias públicas, nos termos da Lei Federal nº 14.019/2020. 

Art. 4º - A Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar da Bahia e 
da Polícia Civil, apoiará as medidas necessárias adotadas nos Municípios, tendo em vista o 
disposto neste Decreto, em conjunto com Guardas Municipais. 

I - cabe às Polícias Civil e Militar à fiscalização do cumprimento ao toque de 
recolher; 

II - aquele que descumprir as regras estabelecidas no presente toque de 
recolher, poderá ser levado preso, bem como sofrer processo criminal por crime 
contra a saúde pública; 

III – estão sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de 
funcionamento os comerciantes que deixarem de atender as determinações do 
presente decreto.  

Art. 5º - O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades integrantes da 
Administração Municipal, nos termos dos atos normativos editados pelos respectivos entes.  

Art. 6º - 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.  
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Art. 7º - fica revogado as disposições em contrário ao presente decreto. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Mendes 

03 de fevereiro de 2022 

 

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

HIGOR PEREIRA SOARES 

SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 
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