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Gabinete do Prefeito
________________________________________________________
DECRETO Nº 280, DE 16 DE AGOSTO DE 2020

“Dispõe sobre as medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do
COVID-19 no âmbito do município de Santo
Antônio de Jesus”
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ESTADO DA BAHIA, no
uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, bem assim tendo em
vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria nº
188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de
2020;
Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de Janeiro de 2020,
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a publicação, em 04 de fevereiro de 2020, da Portaria nº 188/GM/MS,
que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando as disposições do Plano Estadual de Contingências para Enfrentamento
do Novo Coronavírus - 2019-n CoV1;
Considerando o alerta emitido pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia
(CREMEB) quanto a necessidade de preparação dos serviços para possível recepção
de número alto de pacientes com insuficiência respiratória aguda grave decorrente do
novo coronavírus (COVID-19), bem como quanto a iminente tensão e sobrecarga das
unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da
disponibilidade de leitos de Medicina Crítica, equipamentos, materiais de proteção
individual (EPIs), fármacos específicos e outros insumos.
Considerando o documento emitido pelo Conselho Federal de Medicina intitulado
“Posição do Conselho Federal de Medicina sobre a pandemia de COVID-19:contexto,
análise de medidas e recomendações “ em que aponta que “a principal lição aprendida
com a China é que a epidemia pode ser desacelerada desde que se reconheça sua
gravidade como evento de máxima ameaça à saúde pública e que não se postergue a
aplicação de medidas drásticas, inclusive, se a situação assim o exigir”.

1

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/PLANO-DE-CONTINGENCIA-novo-coronavirus-BAHIA-EMREVIS--O.pdf
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Considerando as orientações emitidas da União dos Municípios da Bahia (UPB) aos
17/03/2020;
Considerando o Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2010, que declarou
situação de emergência em todo o território baiano em virtude do desastre classificado
e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução
Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19;
Considerando o teor da Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério da
Saúde que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária
do coronavirus (covid-19);
Considerando as disposições do Decreto Legislativo nº 06, de 2020 aprovado pela
Câmara e Senado que reconheceu a ocorrência de estado de calamidade pública, nos
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem
nº 93, de 18 de março de 2020;
Considerado que o Código Penal prevê expressamente o crime de "Perigo para a vida
ou saúde de outrem" no seu Art. 132 ao prevê que quem "Expor a vida ou a saúde de
outrem a perigo direto e iminente" terá Pena de "detenção, de três meses a um ano, se
o fato não constitui crime mais grave".
Considerando que o Código Penal prevê expressamente o crime de "Epidemia" no seu
Art. 267 ao prevê que quem "Causar epidemia, mediante a propagação de germes
patogênicos" terá Pena de "reclusão, de cinco a quinze anos". Outrossim, o Código
Penal prevê no Art. 267, § 2º que "No caso de culpa, a pena é de detenção, de um a
dois anos, ou, se resulta morte, de dois a quatro anos" e no Art. 267, § 1º que "se do
fato
resulta
morte,
a
pena
é
aplicada
em
dobro".
Considerando que o Código Penal prevê expressamente o crime de "Infração de
medida sanitária preventiva" no seu Art. 268 ao prevê que quem "Infringir determinação
do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa"
terá Pena de "detenção, de um mês a um ano, e multa".
Considerando que o art. 96, inciso XIX da Lei Orgânica prevê que é competência
privativa do Prefeito Municipal "solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o
cumprimento de seus atos, bem como, fazer uso da guarda municipal, na forma da lei";
Considerando que desde a emissão dos Decretos Municipais nº 106, 108 ,110, 111,
112, 113, 115, 117, 119, 126, 127, 128, 133, 136, 140, 141, 142, 145, 146, 149, 153,
155, 159, 161, 162, 163, 164, 166 ,167, 176, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 215,
216, 218, 219, 220, 223, 231, 235, 236, 238, 239 e 243 de 2020 a Prefeitura Municipal
de Santo Antônio de Jesus vem envidando esforços para propor as medidas
necessárias ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19);
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Considerando que a população estimada de Santo Antônio de Jesus é de 101.512
pessoas, segundo estimativas o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE;
Considerando que, neste momento, há 72 casos ativos de Covid-19 no Município de
Santo Antônio de Jesus (BA);
Considerando as orientações emanadas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
e do Governo do Estado da Bahia;
Considerando o teor da Orientação Técnica nº 269/2020 emitida pelo Centro de Apoio
Operacional de Defesa da Saúde – CESAU do Ministério Público do Estado da Bahia;
Considerando a videoconferência realizada no dia 10/07/2020 entre o Governador do
Estado da Bahia e 16 Prefeitos com a participação do Município de Santo Antônio de
Jesus;
Considerando a Lei Estadual nº 14261, de 29/04/2020;
Considerando que a tomada de decisões deve ser baseada em critérios técnicos e
científicos, pautados por indicadores epidemiológicos relativos à intensidade de
transmissão e isolamento social, assim como pela capacidade instalada do sistema de
saúde do Estado da Bahia;
Considerando que, nos últimos 10 (dez) dias a taxa de crescimento diário no Município
encontra-se abaixo de 2% e a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado da Bahia
encontra-se abaixo de 65%;
Considerando que este cenário atual aponta uma estabilidade dos indicadores de
saúde e permite a autorização do funcionamento das atividades não essenciais sem
riscos de desassistência à saúde, especialmente aos casos mais graves de COVID-19
que necessitam de suporte em Unidade de Terapia Intensiva;
Considerando que a retomada das atividades deve ocorrer de forma gradual e
progressiva, preservando a capacidade do sistema de saúde, sem pôr em risco à vida
das pessoas;
Considerando o Decreto Estadual nº 19.903, de 10 de agosto de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado, a partir de 17/08/2020, o restabelecimento do horário normal de
funcionamento dos estabelecimentos abaixo relacionados, no âmbito do Município de
Santo Antônio de Jesus:
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I – Shoppings Centers, Centros Comerciais, Galerias e Semelhante:
II – Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços:
III – Igrejas e Templos Religiosos:
IV – Barbearias, salões de beleza e similares:
V – Restaurantes e Lanchonetes:
VI – Bares e lojas de conveniência:
VII – Bancos:
VIII - Lotéricas e Correspondentes Bancários:
IX – Serviços de fisioterapia, estúdios de pilates e similares:
X – Estacionamentos e lava-jato:
Parágrafo Único. Permanecem vigentes todas as condições de funcionamento exigidas
no Decreto Municipal nº 243, de 08 de agosto de 2020.
Art 2º. Fica reestabelecida a entrada e saída de veículos de transporte coletivo de
passageiros, público e privado, nas modalidades regular, fretamento, complementar,
alternativo e de vans que utilizem estações e pontos de parada autorizados ou
permitidos pelo Município de Santo Antônio de Jesus, desde que adotem as seguintes
providências:
I – Uso obrigatório de máscaras facial em todos os passageiros, condutores e
cobradores;
II – Todos os veículos terão que disponibilizar álcool em gel para os passageiros;
III – Não transportar nenhum passageiro com sintomas gripais;
IV – Não permitir nenhum tipo de aglomeração ao redor da estação de transbordo;
V – Todos os veículos deverão ser higienizados antes do embarque dos passageiros,
com álcool 70% (setenta por cento) nas superfícies e objetos como maçanetas,
cadeiras, corrimãos, e outros itens tocados com frequência;
Art 3º. Fica determinado, pelos próximos 07 (sete) dias, a partir de 16/08/2020, o
fechamento dos cinemas e dos clubes recreativos e congêneres, no âmbito do Município
de Santo Antônio de Jesus, cujo funcionamento será incluído nas próximas fases do
plano de retomada das atividades.
Parágrafo Único. Por força de solicitação formulada pela maior parte do segmento, o
funcionamento das academias deverá ser autorizado a partir de 01/09/2020, mediante
regulamentação em Decreto específico.
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Art. 4º O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto poderá ensejar,
dentre outras penalidades previstas na legislação:
I – advertência;
II – multa que poderá variar de R$ 1.000,00 a R$ 30.000,00 a depender da gravidade
da situação;
III - a interdição do estabelecimento e a suspensão do Alvará de Funcionamento pelo
prazo de 03 (três) a 30 (trinta) dias;

Art. 5º Qualquer servidor público poderá ser convocado para atuar nos trabalhos de
fiscalização de acordo com as necessidades.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 16 de agosto de 2020

ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito Municipal
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