Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N ° 270, DE 23 DE ABRIL DE 2020.
Regulamenta o uso de máscaras, restringe
o acesso de clientes em estabelecimentos
comerciais
Emergência

durante
em

a

Situação

de

Pública

no

Saúde

Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PLANALTINO, ESTADO DA BAHIA, no exercício da
atribuição que lhe confere a Lei Orgânica municipal, considerando a Situação de Emergência em
Saúde Pública declarada por meio do Decreto nº 264, de 06 de Abril de 2020,

DECRETA:
Art. 1º – A partir de 25 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, torna-se obrigatório o uso
de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos, equipamentos
de transporte coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no Município.
Parágrafo único – Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas
que não estiverem utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz e a boca, sob pena de multa
em conformidade com o Código Sanitário Municipal.
Art. 2º – A partir de 25 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, nos estabelecimentos
autorizados a funcionar nos termos do Decreto nº 265, de 06 de Abril de 2020, será admitida no
máximo uma pessoa a cada 04 (QUATRO) metros quadrados de área de venda, sem prejuízo
das demais medidas de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral
relativa à COVID-19 já adotadas.
§ 1º – O disposto no caput não se aplica aos serviços de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais,
os quais deverão assegurar um raio mínimo de dois metros entre as pessoas e atender às demais
normas da Vigilância Sanitária.
§ 2º – Somente será admitida uma pessoa adulta por carrinho ou cesta de compras.
§ 3º – A entrada de clientes deverá ser controlada por uma das seguintes formas:
____________________________________________________________________________________
AV. ANDRE MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP.: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021/0001-18
FONE/FAX: 73 3544-2313/2318 – e-mail: planaltino.gov@gmail.com – www.planaltino.ba.io.org.br

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
I – método eletrônico;
II – entrega de cartão numerado na entrada devidamente higienizado com álcool em gel ou
produto similar;
III – procedimento equivalente que garanta o controle de circulação de pessoas.
§ 4º – Os estabelecimentos deverão alertar os clientes quanto ao atendimento das medidas de
distanciamento social estabelecidas neste decreto e manter a fiscalização das regras aplicáveis.
Art. 3º – O descumprimento do disposto neste decreto acarretará o recolhimento e a suspensão
do Alvará de Localização e Funcionamento, além da responsabilização administrativa, civil e
penal nos termos da legislação vigente.
Parágrafo único – Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública, o Setor de
Tributos fica autorizado a recolher o Alvará de Funcionamento dos estabelecimentos comerciais
que descumprirem o disposto neste decreto.
Art. 4º – Sem prejuízo de todas as recomendações profiláticas e de isolamento social das
autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for
necessário sair de casa, a utilização de máscaras de proteção facial, confeccionadas conforme
orientações do Ministério da Saúde.

Parágrafo único - As máscaras artesanais podem ser produzidas segundo as orientações
constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do
Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br.

Art. 5º - Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso profissional devem garantir
prioritariamente o suficiente abastecimento da rede de assistência e atenção à saúde e,
subsidiariamente, dos profissionais dos demais serviços essenciais.

Art. 6º - A Secretaria Municipal da Saúde poderá, por Portaria do seu Titular, regulamentar
eventuais procedimentos adicionais para o efetivo cumprimento das recomendações contidas
neste decreto.
Art. 8º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se! Registre-se! Cumpra-se!

Gabinete do Prefeito do Município de Planaltino/BA, 23 de Abril de 2020

JOSEVAL ALVES BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL
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