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Decreto Municipal nº 010/2022 
De 19 de Janeiro de 2022 

 
“Dispõe sobre as restrições de atividades no 
âmbito do Município de Conceição do 
Almeida/BA, e dá outras providências.” 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – ESTADO DA 

BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do 

Município, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na 

Portaria MS/GM No. 356 de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara 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 que notou-se, em todo país, indesejável incremento no número 

de casos ativos de COVID e INFLUENZA, mesmo diante do avanço da vacinação, 

recomendando-se a adoção de cautela neste momento, especialmente com a adoção de 

medidas aptas a impedir o avanço da contaminação; 

 

 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica proibida, pelo prazo de 15 (Quinze) dias, a realização de eventos 

e festas com a utilização de sonorização, seja ela “ao vivo”, sons automotivos, 

“paredões”, portáteis, ou quaisquer equipamentos afins com o intuito de 

sonorização de público, nos estabelecimentos comerciais situados no Município de 

Conceição do Almeida/BA, bem como nas vias públicas e praças. 
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Parágrafo Primeiro: Continua proibida a realização de eventos em locais 

públicos.  

Parágrafo Segundo: Caso verifique-se o descumprimento da proibição contida 

no caput, o proprietário do som e do estabelecimento serão multados no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), e deverão imediatamente encerrar a prática, sob pena do 

agente fiscalizador solicitar a presença da Polícia Militar, para a adoção das medidas 

cabíveis, além da suspensão do alvará de funcionamento do local. 

 

Art. 2º - Fica proibida, pelo prazo de 15 (Quinze) dias, a realização de torneios 

de futebol, cavalgadas, montarias, e demais eventos que, ainda que não possuam 

sonorização, envolvam a participação de público.   

 

Art. 3º - Bares, restaurantes e afins deverão funcionar, pelo prazo de 15 

(Quinze) dias, com ocupação limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade 

máxima habitual, devendo haver distanciamento mínimo entre os clientes de 02 

(dois) metros em todas direções, sendo o proprietário responsável pelo controle do 

acesso, disponibilização de álcool em gel e itens de higiene gratuitamente, e 

exigência de uso de máscara fácil em todos que estejam no local, clientes e 

funcionários. 

 

Art. 4º - A realização de eventos religiosos por Igrejas deverá ser limitada a, no 

máximo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima de pessoas sentadas no 

templo religioso, devendo a disposição dos assentos guardar distância entre si de 1 (um) 

metro em todas as direções, e deverá ser exigida a apresentação de cartão de 

vacinação para ingresso no local, impedindo-se a entrada daqueles que não 

demonstrem estar com a vacinação completa para o coronavírus. 
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Art. 5º - Academias de ginástica, musculação e afins, deverão exigir a 

apresentação de cartão de vacinação para ingresso no local, impedindo-se a entrada 

daqueles que não demonstrem estar com a vacinação completa para o coronavírus, além 

de disponibilizar de itens de higiene e equipamentos de proteção individual, para clientes 

e funcionários. 

 

Art. 6º - Fica determinada a exigência de apresentação de cartão de vacinação 

para ingresso em todos os setores da Administração Pública Municipal, à exceção 

dos serviços de emergência em saúde, impedindo-se a entrada daqueles que não 

demonstrem estar com a vacinação completa para o coronavírus 

 

Art. 7º - Fica determinada a realização de atividades de fiscalização e orientação 

nas vias públicas e estabelecimentos comerciais, reforçando a necessidade de 

continuidade do uso de máscaras faciais e itens de higiene, bem como coibindo a 

existência de aglomerações e, em caso de descumprimento por parte do fiscalizado, 

deverá ser solicitada a presença da autoridade Policial, que apoiará as medidas de 

combate ao descumprimento do presente decreto, além da Secretaria Municipal de 

Saúde, conforme o caso. 

Art. 8º - Novamente, ressalta-se a necessidade a manutenção, por parte da 

população em geral, do isolamento social, admitindo-se o deslocamento somente em 

casos de inadiável necessidade, retornando à residência após a conclusão, procedendo a 

imediata higienização. 

Art. 9º - Diariamente, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde realizarão 

fiscalização nos logradouros públicos e estabelecimentos comerciais, observando o 

cumprimento das restrições impostas, além de aferir a temperatura corporal da população 

local, inclusive nos referidos estabelecimentos, podendo determinar, em caso de suspeita, 

o isolamento do caso suspeito e, em caso de resistência, a condução coercitiva do 

mesmo, e/ou fechamento do estabelecimento, conforme o caso. 
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Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. 

 

Gabinete do Prefeito de Conceição do Almeida/Ba, 19 de Janeiro de 2022. 

 

 

ADAILTON CAMPOS SOBRAL 
Prefeito Municipal 
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