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LEI MUNICIPAL N.º 1576, DE 25 DE AGOSTO DE 2020

“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de
crédito, oferecer garantias e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e garantir operação de crédito
com a DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, até o valor de R$
1.191.967,75 (um milhão, cento e noventa e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e
cinco centavos) observadas as disposições legais em vigor para a contratação de Operação de
Crédito com o setor público, e as condições específicas aprovadas pela DESENBAHIA para a
operação.
Parágrafo Único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo
serão destinados a execução de obras e serviços de Infraestrutura Urbana e Saneamento.
Art. 2o Fica ainda o Município autorizado a ceder e/ou vincular por todo o tempo de
vigência da operação de crédito e até sua liquidação, em caráter irrevogável e irretratável:
I - como meio de pagamento do crédito concedido, as receitas de transferências do Imposto Sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – ICMS de sua titularidade, de que trata o art.
158, IV da Constituição Federal;
II - como garantia do pagamento do crédito concedido, as receitas provenientes do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM, de que trata o art. 159, I, b da Constituição Federal.
Parágrafo Único – As receitas indicadas nos incisos anteriores serão alteradas, em
caso de extinção, pelas receitas que vierem a ser estabelecidas constitucionalmente em sua
substituição, independentemente de nova autorização.
Art. 3º O Chefe do Poder executivo fica autorizado a constituir a DESENBAHIA, em
mandatária do Município, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para receber junto às fontes
pagadoras das receitas de transferências mencionadas nos incisos I e II do artigo anterior, os
recursos vinculados, podendo a DESENBAHIA utilizar esses recursos no pagamento do que lhe for
devido por força da operação de crédito de que trata esta Lei.
§1º As receitas de que trata o inciso I do artigo anterior serão exigidas nos vencimentos
das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a DESENBAHIA autorizada a requerer as
transferências dos referidos recursos para quitação dos débitos diretamente às instituições
financeiras depositárias.
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§2º Em se tratando do recebimento dos recursos referidos no inciso II do artigo anterior,
os poderes mencionados no caput deste artigo se limitam aos casos de inadimplemento do
Município e se restringem às parcelas vencidas e não pagas da dívida.
Art. 4º O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, no prazo de trinta
dias, contados da contratação da operação de crédito autorizada por esta Lei, cópia do respectivo
instrumento contratual.
Art. 5º Os orçamentos municipais consignarão, obrigatoriamente, as dotações
necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos às operações de crédito
a que se refere o art. 1º desta Lei.
Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a adotar as providencias necessárias
para viabilizar a contratação da operação de crédito, inclusive efetuar o pagamento de tarifas
bancárias, abrir créditos adicionais ao orçamento, se necessários, destinados ao pagamento das
obrigações decorrentes das operações de crédito de que trata esta Lei, e que se vençam neste
exercício, bem como para assegurar a participação de recursos próprios nas inversões necessárias
para implantação dos projetos, e ainda, abrir crédito especial no valor total, em caso de inexistência
de dotações orçamentárias próprias para assegurar a realização do programa autorizado nesta Lei,
podendo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto
nesta Lei.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Santo Antônio de Jesus, 25 de agosto de 2020

ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

Lei oriunda de Projeto do Poder Executivo
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DECRETO Nº 286, DE 25 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, 243, 280 e 285 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 51 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 05 (cinco) 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 60%;
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 01/09/2020, o funcionamento das academias, com os
respectivos horários, no âmbito do Município de Santo Antônio de Jesus:
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I – Academias e similares:
Segunda a sábado, das 05:00hs às 22:00hs;

§ 1º Além das condições estabelecidas no Decreto Municipal nº 243, de 08 de agosto
de 2020, aplicáveis no que couber, os estabelecimentos descritos neste artigo deverão,
ainda, adotar as seguintes medidas como condição para funcionamento:
I - O limite máximo de ocupação será de um cliente a cada 6m², sendo que cada cliente
poderá permanecer pelo período máximo de uma hora, mediante agendamento prévio
do horário de treino, sendo vedado o acesso às academias fora do momento reservado;
II - Na chegada do cliente, um atendente precisará confirmar se foi realizado
agendamento prévio, requisito para a liberação da entrada;
III - Antes de entrar no local, colaboradores, prestadores de serviço e clientes precisarão
ter a temperatura medida, sendo que aqueles com resultado igual ou superior a 37,5°C
devem ser direcionados para acompanhamento de saúde adequado;
IV - O uso de máscaras é obrigatório durante todo o tempo de permanência do cliente
na academia, mesmo em atividades aeróbicas e de crossfit;
V - Fica proibido o uso de leitores biométricos para liberação da entrada, que poderá
ser autorizada através da comunicação do CPF ou número de matrícula. Sempre que
possível, deverão ser designadas portas específicas para entrada e saída de clientes.
VI - Não será permitido a permanência de clientes antes ou após seu horário de treinos;
não é permitido a presença de clientes e colaboradores, dentro do espaço da academia,
que apresentem os seguintes sintomas: Tosse, febre, coriza, dor de garganta e
dificuldade de respirar.
VII - O estabelecimento deve disponibilizar em local de fácil visualização cartazes
informativos sobre as precauções e medidas obrigatórias para a prevenção ao COVID
19.
VIII - Cada aluno deve higienizar o aparelho, equipamento e/ou utensílios antes e após
seu uso, com álcool 70% ou similar, devendo o estabelecimento orientar e fiscalizar
seus alunos. Não poderá haver compartilhamento de equipamentos, aparelhos e
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quaisquer utensílios. Fica proibida também a realização de exercícios ou movimentos
em dupla, trio ou grupo;
IX - As academias deverão disponibilizar kits de limpeza em pontos estratégicos das
áreas de musculação e peso livre, com toalhas de papel e produto específico de
higienização para que os clientes possam usar nos equipamentos de treino, como
colchonetes, halteres e máquinas. No mesmo local, deve haver orientação para
descarte correto e imediato das toalhas de papel. Alternativamente, as academias
poderão fornecer toalhas individuais para cada cliente que deverão ser devolvidas no
final do treino para a devida higienização;
X - Durante o horário de funcionamento, cada área do estabelecimento deverá ser
fechada, em um intervalo máximo de 2 horas, para limpeza geral e desinfecção dos
ambientes e em caso de atividades de crossfit ou semelhante, os equipamentos devem
ser de uso individual e o posicionamento de cada aluno deve ser demarcado no solo,
respeitando as regras de distanciamento mínimo de 2m;
XI - As aulas de crossfit deverão ter duração máxima de 50 minutos, com intervalo
mínimo de 10 minutos entre elas, para higienização dos equipamentos e dos espaços,
sempre mantendo janelas e portas abertas, quando possível. As aulas coletivas terão
duração máxima de 50 minutos, com intervalo mínimo de 10 minutos entre elas para
higienização dos equipamentos e dos ambientes. O espaço de cada aluno deverá ser
demarcado no chão, observado o afastamento mínimo de 2m. No espaço das aulas
coletivas, fica proibida a permanência de pessoas que não tenham agendamento para
horário específico.
XII - Caso o aluno deseje utilizar toalhas ou garrafas de água, estas serão,
obrigatoriamente, de uso pessoal e não poderão ser emprestadas ou compartilhadas.
Deverá ser mantido o afastamento entre os equipamentos de, no mínimo, 1,5m de
distância, inclusive esteiras, bicicletas e similares, e aqueles que não atendam ao
distanciamento mínimo deverão ser isolados por meio de barreiras físicas e permanecer
desligados. Deverá ser delimitado, com marcação no chão, o espaço em que cada
cliente deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas,
sempre considerando o distanciamento mínimo de 1,5m, ficando proibido o consumo de
alimentos no local;
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XIII - Os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem acionamento manual,
com água, sabão líquido, papel toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal,
sendo vedado o uso de secadores de mãos automáticos. Próximo a todos os lavatórios,
devem ser afixadas instruções sobre a correta higienização das mãos, inclusive quanto
à forma correta de fechamento das torneiras de acionamento manual. Fica proibido o
uso de chuveiros, vestiários, saunas e, quando possível, as portas dos sanitários,
vestiários e outras áreas de uso comum deverão permanecer abertas para beneficiar a
ventilação e evitar o uso de maçanetas e puxadores;
XIV - É vedado o uso de bebedouros. As piscinas deverão permanecer fechadas. As
cantinas poderão vender água para consumo no local, desde que as embalagens sejam
devidamente higienizadas com álcool 70% no momento da venda e os demais produtos,
desde que industrializados, e nas embalagens originais do fabricante, poderão ser
comercializados exclusivamente para consumo fora das academias, desde que
higienizados com álcool 70% no ato da venda. Quando possível, deve-se manter as
portas e janelas abertas para melhorar a ventilação do local e, no caso de ambiente
refrigerado, o sistema deve ser mantido em ventilação, não podendo ficar no modo de
recirculação do ar;

Art. 2º 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 3º. 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, 25 de agosto de 2020

ANDRÉ ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE
Prefeito Municipal
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