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DECRETO Nº. XXX/2020, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

EMENTA: Dispõe sobre medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REMANSO, ESTADO DA BAHIA, no uso 

de sua atribuição que lhe confere o art. 68, inciso I, da Lei Orgânica do Município de 

Remanso, 

CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 30 

de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui 
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII); 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no 
dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19; 

 
CONSIDERANDO o decreto da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia N.º 
N°2151/2020, que reconhece o Estado de Calamidade do Município de 
Remanso – Ba. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de reabertura segura e gradual das 

atividades econômicas no Município de Remanso, uma vez que a pandemia já 

perdura por 6 (seis) mêses.  

 

CONSIDERANDO a necessidade de planejamento, controle e avaliação das 

medidas implantadas e os ajustes que se fzerem necessários. 
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Decreta: 

 
 
 

Art. 1º - Fica determinada a reabertura dos bares, lanchonetes, restaurantes e 
congêneres, para atendimento e consumo no local desde que atendam aos 
requisitos e às medidas preconizadas pelas autoridades de saúde, bem como: 

I. Que a disposião das mesas estejam distanciadas uma das outras em 2m 
(metros); 

II. Que tenha à disposição do cliente ou funcionário que precisar, aparelho 
para aferir temperatura; recipiente com alcool em gel 70%. 

III. Permanece o uso obrigatório de máscara, bem como os talheres devem 
ser higienizados e embalados individualmente. 

IV. Os forros de mesa devem ser trocados a cada cliente, caso não haja 
forno, a mesa e as caderas deverao ser higienizadas a cada troca de 
cliente. 

  

V. Que todos os funcionarios sejam treinados e capacitados sobre as normas 
de biossegurança; 

 

VI. O Limite de quatro pessoas por mesa. 

VII. Que o estabelecimento, que não serve refeições e não conta com mesas, 
ou mesmo os que só atende no balcão, deverá atender até o limite da sua 
capacidade espacial de forma a garantir o distanciamneto de 2m entre 
seus clientes. 

 
 

Art. 2º - Fica autorizada a equipe de fiscalização do Município (Fiscais de Postura, 
Vigilância Sanitária), bem como a Polícia Civil e  Militar atuante, à verificar 
periodicamente o cumprimento dos requsistos estabelecidos neste decreto. 

  
Parágrafo Único. No caso de violação das determinações sanitárias deste 
decreto será aplicado multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

Art. 3º - Os valores das multas serão direcionados para o Fundo Municipal de 
Saúde e deverão ser aplicado no Combate à Pandemia. 

 

Art. 4º - Fica determinado que os bares, lanchonetes e restaurantes poderão 
funcionar até às 22:00. 
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Art. 5º - Fica autorizado o funcionamento das academias de ginastica, que 
deverão manter o distanciamento físico de 2m entre seus alunos ou 9m² por 
pessoa  (alunos e professores), devendo afixar, em lugar visível o número 
maximo de pessoas no ambiente baseado no espaço e na caoacidade, sendo 
liberado o preenchimento de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima. 

 
Art. 6º - Fica autorizado o funcionamento das instituições religiosas com nas 

seguintes condições: 

I. Redução de participantes a 30% da lotação máxima; 

II. Uso obrigatório de máscara por fiéis, celebrantes, coros ou músicos; 

III. Deve ser garantido o distanciamento de dois metros entre as pessoas, 

com marcação e bloqueio de cadeiras se necessário; 

IV. Deve ser dada preferência a atividades ao ar livre, assim como a 

manutenção das transmissões online; 

V. Em celebrações que envolvam partilha de pão, vinho ou comunhão, devem 

ser utilizados recipientes descartáveis preferencialmente por pessoas que 

não estejam nos grupos de risco e garantindo o distanciamento; 

VI. Os locais devem apresentar alertas orientando que os frequentadores não 

podem participar das atividades caso apresentem sintomas gripais, bem 

como sobre as medidas sanitárias que devem ser cumpridas por todos. 

 

Art.7º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE REMANSO, ESTADO DA BAHIA, 

EM 03 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 
JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 


