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Prefeitura Municipal de
Barro Preto publica:
x Decreto Nº 491, de 15 de Junho de 2020 - Dispõe sobre novas medidas
de controle e prevenção para enfrentamento do Novo Coronavírus
(COVID-19) e dá outras providências.
x Decreto Nº. 492, de 15 de Junho de 2020 - Dispõe sobre a prorrogação
do decreto nº 486/2020 que regulamenta as medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
município de Barro Preto - Ba.
x Decreto Nº.493, de 15 de Junho de 2020 - Dispõe sobre a prorrogação
do decreto nº 487/2020 que dispões sobre medidas temporárias de
prevenção a contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) bares, igrejas,
templos religiosos, restaurantes e casas de eventos no âmbito do
município.
x Decreto Nº 494, de 15 de Junho de 2020 - Dispõe sobre a prorrogação
do decreto nº 488/2020, que dispõe sobre o "toque de recolher", como
medida de controle e prevenção para enfrentamento do Novo Coronavírus
(COVID-19) e dá outras providências.
x Decreto N.º 495 de 15 de Junho de 2020 - Dispõe sobre a organização e
o funcionamento do mercado municipal, a regulamentação da
comercialização e higienização relativo à venda de carne nos espaços
comerciais e dá outras providências.

Gestor - Ana Paula Silva Simões / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Praça Antônio Osório Batista
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DECRETO Nº 491, DE15 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre novas medidas de controle e
prevenção para enfrentamento do Novo
Coronavírus
(COVID-19)
e
dá
outras
providências.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, em conformidadecom o Art. 38, da Lei Orgânica
do Municípiode Barro Preto – LOMBP, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei nº
13.979/2020.
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
tratar-sedo estágio atual de uma Pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação;
CONSIDERANDO

que

o

COVID-19

em

humanos

pode

ser

transmitido

principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e
objetos contaminados), afetando principalmente pessoas com baixa imunidade ou
idosos;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 465 de 23 de março de 2020, que decreta
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Barro Preto e define outras medidas
para o enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (novo coronavírus)e dá
outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 474 de 16 de abril de 2020, que declara
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Barro Preto em função do
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enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (novo coronavírus)e dá outras
providências;
CONSIDERANDO que a Administração tem por obrigação a defesa do interesse
público, como objetivo o bem comum da coletividade, como dever a eficiência e,
ainda, tem o Poder Executivo o encargo de praticar todas as ações necessárias de
prevenção e proteção a uma situação de emergência pública;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO o atendimento aos Princípios Administrativos de Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência que norteia os atos dessa
gestão.
DECRETA:
Art. 1º -Fica proibido, em todo território do Município de Barro Preto, enquanto
perdurar a situação de calamidade pública:
I – Qualquer tipo de festas ou eventos que envolvam aglomeração, principalmente,
no período junino;
II – Acenderfogueiras em locais públicos e privados.
III – Soltar ou queimar qualquer tipo de fogos de artifícios, que venham expor a
população à fumaça.
Art. 2º - A inobservância ao disposto neste Decreto o infrator estará sujeito à
aplicação das sanções previstas na legislação, inclusive civis e penais, dentre as
quais aquelas previstas para os crimes elencados nos artigos 268 e 330, ambos do
Código Penal, dispositivos estes que tratam, respectivamente, das infrações de
medida sanitária preventiva e do crime de desobediência,
Art.3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 15 de Junho de
2020.
ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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DECRETO Nº. 492, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Dispõe sobre a prorrogação do Decreto nº 486/2020 que
regulamenta as medidas temporárias de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do
município de Barro Preto - Ba.

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidadecom o Art. 38, da Lei
Orgânica do Municípiode Barro Preto – LOMBP, tendo em vista o disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na a 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),

DECRETA:

Art. 1º - Prorroga-se a suspensão das atividades educacionais-aulas das redes de
ensino Público Municipal e Privado, até30 de Junho de 2020, podendo ser
prorrogado por maior período, caso haja mudança do cenário epidemiológico que
justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer tempo.
Art. 2º - Ficam prorrogadas a suspensão das atividades do CRAS, que resulte na
aglomeração dos idosos e crianças, bem como o atendimento do Bolsa Família e
BPC, até 30 de Junho de 2020, podendo ser prorrogado por maior período, caso
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haja mudança do cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade
de revisão a qualquer tempo.

Art. 3º – Ficam prorrogadas a suspensão dos atendimentos do Posto de
atendimento ao Cidadão os serviços de cadastro de RG, Título de Eleitor e
Reservista, até 30de Junho de 2020, podendo ser prorrogado por maior período,
caso haja mudança do cenário epidemiológico que justifique tal medida, com
possibilidade de revisão a qualquer tempo.

Art. 4º – Ficam prorrogadas a suspensão das atividades do programa PAA Programa de Aquisição de Alimentos, até 30 de Junho de 2020, podendo ser
prorrogado por maior período, caso haja mudança do cenário epidemiológico que
justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer tempo.

Art. 5º - Ficam prorrogadas a suspensão, pelo prazo de mais 90 (noventa) dias, a
autorização para a realização de eventos coletivos, que impliquem em aglomerações
de pessoas para público igual ou superior a 10 (dez) pessoas, realizados por órgãos
ou entidades da Administração Pública direta, indireta, privados, com ou sem fins
lucrativos, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja mudança do cenário
epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer
tempo.

Art. 6º - Fica determinado aos órgãos da Administração Pública e os
estabelecimentos privados o aumento da frequência de limpeza dos banheiros,
corrimãos, portas, maçanetas e móveis dos ambientes comuns, além de
providenciar a disponibilização de álcool em gel nas áreas de circulação.

Art. 7º - Ficam determinas que as Unidades de Pronto Atendimento Municipais
(UPAS, PAs, 24hs), durante o período de vigência da Emergência de Saúde (ESPII),
deverão garantir o funcionamento dos serviços de urgência e emergência, de forma
ininterrupta e sem restrição de qualquer natureza;
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Art. 8º - Ficam determinadas aos órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta que deverão organizar campanhas de
conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (COVID-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde.

Art. 9º - Fica determinado que qualquer servidor público que se enquadre em grupo
de risco (idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas pré-existentes e que
tenham recomendação médica para tanto) deverá passar a exercer suas atividades
laborais em regime de teletrabalho, ficando a chefia imediata responsável pela
adoção das medidas necessárias a viabilização desta orientação.

Art. 10 - Recomenda-se que a população Regional em recente e/ou atual retorno de
viagens internacionais, em especial atenção para aquelas localidades com
transmissão sustentada do vírus, o cumprimento das seguintes medidas:
I- Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer em isolamento domiciliar
(auto isolamento) por 07 (sete) dias;
II- Para pessoas com sintomas respiratórios leves, ligar Unidade de Saúde do seu
município;
III- No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios intensos, a exemplo
de tosse e dificuldade de respirar, buscar atendimento nas unidades de urgência e
emergência. Nas hipóteses previstas nos incisos II e III desta recomendação, a
medida de isolamento se estende para os contatos domiciliares e será suspensa
com o descarte laboratorial do caso ou ao término dos 14(catorze) dias de
isolamento.
Art. 11- Fica determinado que os laboratórios públicos ou privados deverão informar,
imediatamente, ao Sistema de Vigilância Municipal quaisquer casos positivos de
COVID19.

Art. 12 – Estão suspensos às instituições religiosas a realização de cultos, com
aglomeração de pessoas.
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Art. 13 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 15 de Junho de
2020.

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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DECRETO Nº.493, DE 15 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre a prorrogação do
Decreto
Nº
487/2020
que
dispõesobremedidas temporárias de
prevenção a contágio pelo COVID-19
(novo Coronavírus) bares, igrejas,
templos religiosos, restaurantes e
casas de eventos no âmbito do
Município.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, em conformidadecom o Art. 38, da Lei Orgânica
do Municípiode Barro Preto – LOMBP.
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde,
que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO ainda a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
tratar-sedo estágio atual de uma Pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação;

CONSIDERANDO

que

o

COVID-19

em

humanos

pode

ser

transmitido

principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e
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objetos contaminados), afetando principalmente pessoas com baixa imunidade ou
idosos;

CONSIDERANDO a indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto à
necessidade da mudança de hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as
pessoas com as mão; manter uma distância de aproximadamente 01 (um) metro
entre as pessoas quando fora do ambiente domiciliar; evitar contato com pessoas
com sintomas respiratórios da supramencionada doença; evitar locais com
aglomerações humanas, permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos,
com ventilação ampla, entre outros;

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes
graves, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua
capacidade de atendimento adequado;
DECRETA:

Art. 1º - Prorroga-se,até 30 de Junho de 2020, o Decreto Nº 487/2020,devendo
permanecer fechados todosos bares, restaurantes, casas de eventos, academias,
clubes sociais, igrejas, templos religiosos e outros estabelecimentos com atividades
congêneres e não essenciais.
I – Os efeitos deste decreto terão ampla abrangência, integralmente, na zona urbana
e na zona rural, povoados e distritos.
Art. 2º - Continuarão suspensos, prorrogando-sepelo prazo de mais30 (trinta) dias,
os eventos que envolvam a modalidade de paredão, seja na zona urbana ou na
zona rural, povoados e distritos.
Art. 3º - Apenas os estabelecimentos fornecedores de produtos e serviços
essenciais,

SUPERMERCADOS,

FARMÁCIAS,

CLINICAS

MÉDICAS

E

ODONTOLÓGICAS E POSTOS DE GASOLINA, deverão funcionar normalmente,
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sem qualquer restrição, salvo as restrições e cuidados necessários e recomendados
pelos órgãos de saúde relativo aoCoronavírus (COVID-19).
I – O funcionamento desses estabelecimentos deverão levar em consideração a
garantia

dos

cuidados

necessários

em

razão

doCoronavírus

(COVID-19),

preservando a integridade dos consumidores, bem como dos próprios colaboradores
do estabelecimento.
II – Tais estabelecimentos deverão a assegurar álcool gel e máscaras para os seus
colaboradores, garantir o ambiente constantemente higienizado, bem como
disponibilizar material de higienização para os usuários, além de estabelecer acesso
controlado dos mesmos, preservando a integridade física destes.
Art. 4º -O descumprimento das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
COVID-19 (novo Coronavírus) previstas neste decreto, por parte dos referidos bares,
restaurantes,

casas

de

eventos,

academias,

clubes

sociais

e

outros

estabelecimentos com atividades congêneres e não essenciais, implicará no
seguinte:
I – Imediata interdição do estabelecimento;
II – O proprietário do estabelecimento e/ou organizador do evento, bem como o
eventual locador do imóvel estarão sujeitos a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III – O Alvará de funcionamento dos estabelecimentos que descumprirem as
medidas temporárias de prevenção a contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus)
será, sumariamente, cancelado sem prejuízo da multa aplicada.
Art. 5º -Com relação aos eventos envolvendo paredão, a multa será dobrada,
implicando ainda na apreensão do veículo, cuja liberação do mesmo se dará
mediante o pagamento de mais uma taxa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
independente do resultado do processo administrativo em curso para se apurar a
responsabilidade do infrator, em razão da guarda do veículo por parte da
administração pública.
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Art. 6º -Os responsáveis pelas igrejas e templos religiosos deverão suspender as
missas e cultos, evitando a aglomeração de pessoas. Em caso de descumprimento,
os agentes públicos deverão interditar os locais e dispersar a comunidade.
Art. 7º -Os agentes de vigilância sanitária ou outro servidor designado pela
Secretaria de Administração exercerão o poder de polícia conferida pela
Administração Pública, podendo convocar força policial da Polícia Militar ou da
Guarda Municipal para cumprimento das medidas de interdição e aplicação da
multa.
Art. 8º -O cumprimento da medida de interdição, aplicação de multa e cancelamento
de alvará deverão se dar por meio de Auto de infração, respeitando-se o princípio da
ampla defesa e contraditório, seguindo os mesmos transmites do Processo
Administrativo Fiscal.
I – O Setor de Tributos deverá auxiliar administrativamente o servidor designado ao
cumprimento das medidas temporárias de prevenção a contágio peloCOVID-19
(novo Coronavírus), munindo-o de minuta de auto de infração, para cumprimento da
pena de multa e cancelamento do alvará, respeitando-se, rigorosamente, o devido
processo administrativo legal.
Art. 9º- Teor deste decreto, bem como as recomendações necessárias quanto aos
cuidados a serem tomados por toda a população, será amplamente divulgado em
carro de som a circular por toda cidade.

Art. 10 – A Secretaria de Saúde do município designará servidores da área de
saúde para instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade, identificando e
cadastrando pessoas oriundas de outras cidades, verificando a temperatura corporal
das mesmos, bem como se apresentam quadro sintomático decorrentes do COVID19 (novo Coronavírus), dando assim os devidos encaminhamentos.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação por meio afixação
no mural da Prefeitura e demais órgão públicos do Município, revogando-se as
disposições em contrário.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 15 de Junho de
2020.
ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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DECRETO Nº 494, DE15 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre a prorrogação do Decreto Nº 488/2020,
que dispõe sobre o"toque de recolher", como medida
de controle e prevenção para enfrentamento do Novo
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, em conformidadecom o Art. 38, da Lei Orgânica
do Municípiode Barro Preto – LOMBP, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei nº
13.979/2020.

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
tratar-sedo estágio atual de uma Pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação;

CONSIDERANDO

que

o

COVID-19

em

humanos

pode

ser

transmitido

principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e
objetos contaminados), afetando principalmente pessoas com baixa imunidade ou
idosos;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 465 de 23 de março de 2020, que decreta
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Barro Preto e define outras medidas
para o enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (novo coronavírus)e dá
outras providências;
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 474 de 16 de abril de 2020, que declara
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Barro Preto em função do
enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (novo coronavírus)e dá outras
providências;
CONSIDERANDO que a Administração tem por obrigação a defesa do interesse
público, como objetivo o bem comum da coletividade, como dever a eficiência e,
ainda, tem o Poder Executivo o encargo de praticar todas as ações necessárias de
prevenção e proteção a uma situação de emergência pública;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO o atendimento aos Princípios Administrativos de Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência que norteia os atos dessa
gestão.
DECRETA:
Art. 1º -Prorroga-se até dia 30 de junho de 2020 o Decreto Nº 488/2020,que dispõe
sobre o "TOQUE DE RECOLHER", no Município de Barro Preto, vigorando das
19:00 horas até às 05:00 horas do dia seguinte, em razão do enfrentamento da
pandemia decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19.

Parágrafo único. A circulação de pessoas, neste período, será permitida apenas
para prestadores de serviços na área de saúde, segurança, assistência social,
delivery de alimentos, funcionários de empresas privadas que estejam trabalhando
no período noturno, desde que comprovada a necessidade, urgência no
deslocamento, devendo portar identificação funcional.
Art. 2º -O cumprimento do disposto no art. 1º ficará a cargo da fiscalização conjunta
da Polícia Militar e a Guarda Municipal.
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Art. 3º -As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas

previstas

neste

Decreto,

e

o

seu

descumprimento

acarretará

responsabilização, nos termos previstos em lei.
Art. 4º - A inobservância ao disposto neste Decreto o infrator estará sujeito a à
aplicação das sanções previstas na legislação, inclusive civis e penais, dentre as
quais aquelas previstas para os crimes elencados nos artigos 268 e 330, ambos do
Código Penal, dispositivos estes que tratam, respectivamente, das infrações de
medida sanitária preventiva e do crime de desobediência,
Art.5º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 15 de Junho de
2020.

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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DECRETO N.º 495 DE 15 DE JUNHO DE 2020.
“Dispõe sobre a organização e o
funcionamento do MERCADO MUNICIPAL,
a regulamentação da comercialização e
higienização relativo à venda de carne nos
espaços
comerciais
e
dá
outras
providências.”

APREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica do
Município de Barro Preto – LOMBP;
CONSIDERANDO a Lei nº 528 de 14 de Maio de 2020, que estabelece regras gerais
para o Mercado Municipal e o regime de exploração das atividades ali
desenvolvidas, nos termos que determina e dá outras providências;

DECRETA:
CAPÍTULO I
DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL

Art. 1º Os espaços existentes no Mercado Municipal são definidos na Lei Municipal
n.º 528, de 14 de maio de 2020.

Art. 2º O Mercado Público Municipal será administrado pela Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente e seus órgãos, competindo aos mesmos:

I - Supervisionar os serviços de operação, conservação e manutenção do prédio, tais
como: limpeza, segurança, sistemas de refrigeração e de gás liquefeitos,
manutenção da edificação e demais serviços que compõe a estrutura de
organização

do

Mercado

Municipal.
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II - Receber as sugestões e reclamações dos Permissionários nos assuntos
relacionados ao Mercado Municipal e, protocolar os requerimentos junto ao Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Barro Preto.
III - Supervisionar e fazer cumprir as normas estabelecidas neste Decreto e na lei de
regência, bem como aplicar as penalidades previstas.

CAPÍTULO II
DA CARGA E DESCARGA

Art. 3.º A carga ou descarga de mercadorias, materiais ou equipamentos para todos
os segmentos de comercialização nas bancas, boxes ou células, deverá obedecer
aos espaços de demarcação estabelecidos pela municipalidade. Multa por
descumprimento de 2% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

§ 1º As mercadorias ou equipamentos transportados sob a responsabilidade dos
permissionários, não poderão ser depositados nos corredores ou calçadas externas
de uso coletivo além do tempo necessário para o manuseio e depósito em seus
respectivos estabelecimentos. Multa por descumprimento de 2% do preço mensal da
permissão de uso do mês vigente.

§ 2º Os caminhões frigoríficos ou similares, quando estacionados em áreas de
descarga a ser estabelecida, deverão evitar o escoamento de resíduos despejados
em via pública e não é permitida a lavagem nestes espaços quer de veículos ou
utensílios de uso. Multa por descumprimento de 2% do preço mensal da permissão
de uso do mês vigente.

CAPÍTULO III
DO ACONDICIONAMENTO DA COLETA DO LIXO
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Art. 4.º O acondicionamento, a coleta e a destinação do lixo produzido no interior do
Mercado deverão atender as seguintes normas, de acordo com a coleta estipulada
pelo Município.
I - o lixo deverá ser separado, acondicionado em sacos de 100 litros, com
classificação em lixo orgânico (cor verde) e lixo seco (cor laranja), de acordo com as
normas ambientais. Multa por descumprimento de 5% do preço mensal da
permissão de uso do mês vigente.

II - cada permissionário armazenará seu lixo, para o recolhimento de acordo com as
normas estipulada pelo Núcleo Mercado.

III - o serviço de coleta pegará os sacos no interior dos estabelecimentos, ou
encaminhado ao setor de coleta seletiva, sendo proibida sua colocação nos
corredores ou áreas internas de uso coletivo, bem como sua apresentação à coleta
de forma misturada ou em péssimas condições, aberto ou rasgado. Multa por
descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

IV - os resíduos orgânicos de peixarias, açougues e restaurantes serão colocados
em coletores diferenciados demarcados pela municipalidade.

V - Não é permitida ao permissionário a doação de resíduos a qualquer espécie de
catadores ou recicladores, dentro das dependências do Mercado.

VI - o recolhimento dos resíduos em sacos específicos, deverá ser encaminhado ao
espaço determinado a sua coleta pela empresa coletora ou outras formas de
aproveitamento do lixo orgânico. Multa por descumprimento de 5% do preço mensal
da permissão de uso do mês vigente.

VII - as lixeiras do prédio destinam-se ao uso exclusivo do público externo
frequentador do Mercado, sendo proibida a utilização pelos permissionários. Multa
por descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.
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VIII - A coleta do lixo será de responsabilidade da empresa responsável pela limpeza
do Mercado.

CAPÍTULO IV
DA

EXPOSIÇÃO

DE

MERCADORIAS,

DOS

EQUIPAMENTOS

PARA

DIVULGAÇÃO E DAS ÁREAS DE MESAS

Art. 5.º A exposição de mercadorias no Mercado Público Municipal deve atender às
seguintes especificidades:

I - é vedada a exposição de produtos pendurados, estruturas de luminosos ou em
qualquer outro tipo de esquadria, ou ainda de seu alinhamento para fora. Multa por
descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

II - para as lojas localizadas nas entradas principais do Mercado não será permitida
a utilização dos 50 cm frontais para exposição de suas mercadorias. Multa por
descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

Art. 6.º As faixas e placas e outros identificadores instalados no Mercado pelos
permissionários devem atender as seguintes especificações:

§ únicoÉ obrigatória a colocação de identificação em todas bancas, boxes e células
obedecendo ao alinhamento estipulado pela Administração do Mercado Municipal.
Multa por descumprimento de 2% do preço mensal da permissão de uso do mês
vigente.

Art. 7.º A critério da Administração, a delimitação das áreas de mesas externas
deverá ser feita com divisórias leves e baixas, tais como floreiras ou grades. Multa
por descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

I - A aquisição de divisórias, instalação e manutenção será de inteira
responsabilidade dos permissionários.
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II - No perímetro das áreas de mesas externas, não serão permitidas sem a devida
autorização da Administração, avanços de áreas bem como quaisquer outros
equipamentos ou mobiliários pertinentes ao uso externo com suas mesas
padronizadas.

III - O permissionário não poderá realizar nas bancas, boxes e células, quaisquer
alterações ou benfeitorias sem o consentimento da Administração. Multa por
descumprimento de 100% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente,
podendo a mesma ser suspensa ou revogada.

CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES

Art. 8.º São obrigações dos permissionários:

I - limitar suas atividades ao estritamente permitido e expresso no respectivo termo
de permissão. Multa por descumprimento de 20% do preço mensal da permissão de
uso do mês vigente.

II - manter sempre limpas e ordenadas às áreas de sua permissão, bem como o
asseio de funcionários e uniformes apresentáveis. Multa por descumprimento de 5%
do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

III - atender o público com educação e polidez.

IV - atender as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias.

V - fornecer à Administração relatórios estatísticos ou quaisquer outras informações
quando solicitadas para fins de controle e fiscalização.
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VI - manter limpas e conservadas as fachadas, telas e a conservação de vidros e
recolocação destes quando quebrados.

VII - manter em perfeito funcionamento os sistemas de exaustão, coifas instaladas
nos estabelecimentos, assim como a limpeza interna de ductos, a fim de evitar
acúmulo de gorduras e o consequente risco a segurança do Mercado. Multa por
descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

VIII - proceder à limpeza das caixas sifonadas, retentoras de gorduras localizadas
nos estabelecimentos uma vez por semana ou sempre que se fizer necessário.
Multa por descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês
vigente.

IX - tomar providências necessárias para evitar a emanação de detritos que atinjam
o sistema de escoamento de águas servidas ou pluviais no do Mercado Público
Municipal, tais como gorduras de frituras, detritos de peixes, gordura de carne,
plástico, etc. Multa por descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de
uso do mês vigente.

X - providenciar para que todos os serviços de instalações, reformas, reparos ou
melhorias, especialmente em redes ou equipamentos elétricos, de GLP e hidros
sanitários, sejam executados por mão de obra qualificada e devidamente respaldada
por Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Multa por descumprimento de 5%
do preço mensal da permissão de uso do mês vigente.

CAPÍTULO VI
DOS EVENTOS

Art. 9.º Os eventos sem patrocínios realizados externamente serão custeados e
rateados pelos restaurantes do entorno que possuírem mesas nestes locais. Os
eventos externos devem obedecer aos critérios do Código de Posturas do Município
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quanto a horários, qualidade e altura do som amplificado e comunicado à
Administração com antecedência de três (3) dias.

CAPÍTULO VII
DA REGULAMENTAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO RELATIVO
À VENDA DE CARNE NOS ESPAÇOS COMERCIAIS DO MERCADO MUNICIPAL

Art. 10º - Fica regulamentada a comercialização e higienização relativo à venda de
carnes nos espaços comerciais do mercado municipal, sendo estabelecidas regras
para assegurar a qualidade dos produtos e a segurança alimentar dos
consumidores. Para a comercialização deve o permissionário:
I – Lavar bem as mãos constantemente;
II – Lavar as superfícies e utensílios que entrarão em contato com as carnes - a
higienização deve ser feita com água e sabão-. Devem ser lavadas também, as
tábuas, facas, martelos, pias, vasilhas e outros;
III – Não se deve falar, cantar ou tossir sobre os alimentos - Uso essencial de
máscara durante manipulação-;
IV – Não colocar as mãos no nariz, boca ou cabelos;
V – Não permitir que os clientes manipulem a carne;
VI – Não enxugar as mãos em panos ou em aventais para manusear carnes;
VII – Utilizar de preferência roupas limpas;
VIII – Manter ambiente sempre limpo e os utensílios higienizados e lavados,
utilizando detergentes e desinfetantes;
IX – Manter o lixo em recipiente limpo, revestido de saco plástico e sempre tampado,
evitando assim o aparecimento de insetos, baratas e ratos;
XI – Evitar o uso de utensílios de madeira, como tábuas de carnes, martelos de
amaciar, pois, a madeira é um material poroso que absorve muito líquidos e é de
difícil higienização, favorecendo a multiplicação de microrganismos, e tornando-se
um foco de contaminação para os alimentos. Devem ser utilizados utensílios
plásticos ou de aço inox, que além de serem mais resistentes ao tempo, são de fácil
higienização.
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Parágrafo único. Todos esses procedimentos deverão ser adotados a fim de
garantir

a

qualidade

higiênico-sanitária,

para

a

qualidade

dos

alimentos

comercializados. Multa por descumprimento de 5% do preço mensal da permissão
de uso do mês vigente.

Art. 11º - No que se refere à comercialização das carnes, o uso de equipamentos
de Proteção individual – EPIS-, como toucas, máscaras, luvas, aventais e botas,
serão de uso obrigatório.Multa por descumprimento de 5% do preço mensal da
permissão de uso do mês vigente.

Art. 12º - Todas as carnes deverão chegar nos boxes de vendas já desossadas e
prontas para venda, afim de manter toda a higienização possível de seu espaço.
Multa por descumprimento de 5% do preço mensal da permissão de uso do mês
vigente.

Art. 13º - A fiscalização das normas higiênico-sanitárias e a apuração das infrações
de natureza sanitária serão exercidas pela Coordenação de Vigilância em Saúde –
COVISA, sujeito a multas previstas neste Decreto, bem como nas disposições do
Código Sanitário do Município.

CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES

Art. 14.º Além de ensejar a revogação de permissão de uso, o descumprimento total
ou parcial das determinações deste Decreto e da Lei Municipal n.º 528 de 14 de
Maio de 2020, confere à municipalidade o direito de aplicar aos permissionários as
seguintes penalidades, garantindo a defesa plena do contraditório:

I – advertência;
II – multas que podem variar de 2% até 100% sobre o preço mensal da permissão
de uso ;
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III - suspensão do exercício da atividade comercial por um prazo de até 30 (trinta)
dias;

IV - interdição administrativa;

V - suspensão temporária em licitações e impedimento de contratar com a
administração pública, por um prazo de dois (2) anos;
VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será ressarcida sempre que o permissionário ressarcir a Administração pelos
prejuízos

resultantes.

Art. 15.º As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente,
quando tal for viável, ou sucessivamente, a critério do Município, facultada a prévia
defesa do interessado em um prazo de cinco (5) dias úteis, contados da data do
recebimento da notificação da infração, em processo administrativo aberto para tal
fim.

Parágrafo Único - A assinatura, no ato da autuação, valerá como indicação da
autoria, gerando o mesmo efeito à recusa do infrator em assinar o documento, fato
que será certificado pelo Agente de Fiscalização assinado por duas testemunhas.

Art. 16.º A defesa a qual se refere o artigo anterior deverá ser encaminhada à
Administração do Mercado Municipal, no prazo definido, para análise e deliberação
da chefia como primeira instância do julgamento.

§ 1º No caso de indeferimento, caberá ainda o recurso para julgamento em instância
superior, a cargo do titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,
que promoverá a decisão final.
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§ 2º O recurso deverá ser encaminhado no mesmo prazo, contando a partir do
recebimento do indeferimento da defesa.

Art. 17.º As multas aplicadas serão recolhidas à conta do tesouro municipal.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18.º Cabe aos permissionários assegurar o cumprimento pleno e a observância
do presente Decreto.

Art. 19.º Em caso de impasse em questões não previstas neste Regulamento
caberá ao Município através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto a
Procuradoria Geral do Município a deliberação dos assuntos pertinentes.

Art. 20.º Este Decreto, entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 15 de junho de
2020.

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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