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DECRETO Nº. 053, DE 05 DE AGOSTO DE 2020. 

 

“Dispõe sobre medidas temporárias no âmbito do território 

deste Município de Filadélfia/BA, de prevenção ao contágio 

pelo Novo Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  

CONSIDERANDO, que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 

03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em 

decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-nCov);  

CONSIDERANDO, que na data de 11 de Março de 2020, a OMS - Organização 

Mundial da Saúde declarou que a COVID-19, nova doença causada pelo Novo 

Coronavírus, denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia; 

CONSIDERANDO que todas as medidas necessárias à precaução quanto à 

propagação do COVID-19, devem ser adotadas, especificamente quanto ao 

funcionamento de estabelecimentos particulares que proporcionem aglomeração de 

pessoas; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização de procedimentos a serem 

executados no Município de Filadélfia – BA;  

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer mecanismos que permitam os 

munícipes de Filadélfia - BA receberem seus salários e benefícios, bem como 

auxílio emergencial; 

CONSIDERANDO o reforço nas medidas de identificação e isolamento de casos 

positivos de COVID, o que permite a realização de fiscalização e controle 

individualizada; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação de procedimentos a fim de 

reabertura de estabelecimentos que estão com atividades suspensas desde o inicio 

dos procedimentos de isolamento social determinados por esta Administração;  

CONSIDERANDO que a retomada da regularidade do funcionamento de atividades 

comercias deve ser realizado de forma gradual e com regramentos específicos 

quando assim a situação impuser; 
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CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão 

sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno; 

DECRETA:  

Art. 1° A partir do dia 05 de agosto de 2020, todos os estabelecimentos comerciais 

essenciais e não essenciais deverão funcionar com a observância das medidas de 

higiene e precaução definidas neste Decreto. 

§ 1º Os estabelecimentos comerciais devem funcionar com a observância das 
normativas relativas à aglomeração de pessoas, preservando distanciamento 
mínimo de 2m (dois metros) entre pessoas em fila, não sendo autorizado a 
aglomeração de mais do que 15 (quinze) pessoas em cada estabelecimento, 
sempre respeitado o espaçamento previsto nesse parágrafo. 

§ 2º Os estabelecimentos comerciais deverão obrigatoriamente borrifar álcool em 
gel 70 nas mãos dos clientes ou disponibilizar água e sabão para lavagem das 
mãos, antes da entrada no respectivo estabelecimento. 

§3º A permanência nos estabelecimentos comerciais fica restrita ao período de 
aquisição de bens e serviços, vedada a permanência no local para fins de consumo. 

§4º Fica suspenso, por tempo indeterminado, o funcionamento do Mercado Municipal. 

§5º O Centro de Comercialização de Animais, poderá funcionar realizando a compra 

e venda de animais, bar e restaurante podem funcionar seguindo as novas regras 

previstas no art. 7º, deste Decreto. 

Art. 2° Observadas as restrições dos artigos anteriores, fica reduzido o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais no Município de Filadélfia –BA, o 

que seguirá a seguinte definições: 

a) Os estabelecimentos que funcionam em horário diurno, observada a jornada 

definida em CLT, terão horário máximo de funcionamento até às 18h. 

b) Em relação aos estabelecimentos de lanchonete, restaurantes, pizzarias e 

atividades de fornecimento de refeições, deve ser observado o período máximo de 

funcionamento, até às 22h; 

§1º No período entre 18h às 22h, os estabelecimentos compreendidos na alínea b 

deste artigo, apenas podem fornecer refeições por meio de delivery.  
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§2º Borracharias, autopeças e serviços de apoio a caminhoneiros e rodoviários e 

postos de combustível localizados a margem da Rodovia Lomanto Jr - BR 407, 

podem funcionar  24h.  

Art. 3º Aos sábados e domingos só poderão funcionar os seguintes estabelecimentos 

comerciais: farmácias, hospital, clínicas médicas, demais estabelecimentos de 

atendimentos emergenciais à saúde, padarias, açougues, postos de combustíveis, 

restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares. 

§1º As atividades não abrangidas pelo caput deste artigo, devem proceder com 

funcionamento através de Delivery, entrega a domicílio, vedada a abertura do 

estabelecimento comercial, no período citado. 

§2º O funcionamento de açougues nos finais de semana fica restrito ao sábado, com 

atendimento máximo até às 14h; 

§3º A restrição de funcionamento aos finais de semana não se aplicam aos 

estabelecimentos definidos no §2º, do art. 2º, deste Decreto. 

§4º Fica proibida a realização do serviço de self service em restaurantes e similares, 

cuja disponibilização de alimento deve ser realizada por funcionário do 

estabelecimento que prezará pela higiene e assepsia. 

Art. 4º No período de suspensão de atividades, a realização de carga e descarga fica 

restrita ao período das 6h às 15h, de segunda a sexta. 

Art. 5º Fica mantida a suspensão da Feira Livre no âmbito do município de Filadélfia-

BA, mas os estabelecimentos e barracas que funcionarem exclusivamente para 

venda de alimentos de produção proveniente do município de Filadélfia, podem 

funcionar de segunda à sábado, em suas residências, ressalvada a comercialização 

de hortifrutigranjeiros em estabelecimentos comerciais devidamente regulamentados.  

§1º Considera-se alimentos, para fins deste regulamento, as verduras, legumes, 

raízes, tubérculos, hortaliças, grãos, frutas, cereais, ervas, carnes, ovos e seus 

derivados, pescados de todas as espécies, aves e peixes, alimentos enlatados, 

açúcar, sal, farinha, mel, rapadura, leite, produtos derivados do leite, gelatinas e 

doces, conservas em geral, massas alimentícias em geral, bebidas e etc. 

§2º Os fornecedores de alimentos deverão obrigatoriamente borrifar álcool em gel 70 

nas mãos dos clientes ou disponibilizar água e sabão para lavagem das mãos. 
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§3º Os fornecedores de alimentos como hortifrutigranjeiros provenientes da 

agricultura familiar de Filadélfia, devem se dirigir ao Setor de Tributos e Fiscalização, 

localizado na Sede da Prefeitura, para atualização de cadastro e também para obter 

mais informações sobre plano de retorno gradativo das atividades da Feira Livre na 

Praça do Comércio. 

Art. 6º Fica AUTORIZADO o funcionamento das Igrejas e similares, com as 
seguintes medidas de prevenção: 

I - Disponibilização de Álcool em gel setenta; 

II - Fragmentação de horários para manifestações religiosas dentro do imóvel que 
realiza as atividades; 

III - Disponibilização de meios à lavagem das mãos, uso de máscaras pelas pessoas 
que estão dentro do imóvel que realiza as atividades religiosas, com a utilização 
individual de microfones, ou a higienização quando compartilhados; 

IV - Facultado o uso de máscara respiratória para o pastor, padre e dirigentes, diante 
da necessidade de falar, desde que esteja em um raio de 3 (três) metros de distância 
de qualquer pessoa;  

V - Distanciamento de 2m (dois metros) de cada pessoa nos assentos e similares; 

Parágrafo único. O horário máximo de funcionamento de igreja e similares é de 

20:00h, em face da limitação de circulação de pessoas prevista no art. 11, deste 

Decreto. 

Art. 7º Fica AUTORIZADO o funcionamento de bares e restaurantes, no período de 
05 de agosto de 2020 a 10 de agosto de 2020, com as seguintes medidas de 
prevenção: 

I - Disponibilização de Álcool em gel setenta; 

II - Disponibilização de meios à lavagem das mãos; 

III - Facultado o uso de máscara respiratória para os que estão ingerindo alimentos 
ou bebidas, mantida a obrigatoriedade ao proprietário, funcionários e colaboradores 
dos estabelecimentos;  

IV - Distanciamento de 2m (dois metros) entre mesas; 

V – Fica vedada a permanência de clientes em balcão, devendo restringir o 
atendimento a pessoas acomodadas em mesas nos moldes do inciso anterior. 
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VI – Os estabelecimentos indicados no caput desse artigo fica vedada a realização de 
shows e a disponibilização de som, automotivos fixo, ou outros, inclusive de terceiros 
e clientes.  

VII – Para fornecimento de bebida fica determinado o uso de copos descartáveis por 
parte dos estabelecimentos comerciais. 

§1º O horário máximo de funcionamento de bares e restaurantes para atendimento 

presencial ao público é de 18:00h, facultado funcionamento na modalidade delivery 

para restaurantes. 

§2º Permanece vedada a disponibilização de alimentos por meio de self service. 

§3º O descumprimento de quaisquer das determinações acima implica no 

fechamento imediato do estabelecimento com a suspensão do alvará, com a 

aplicação de multa. 

Art. 8° Com o objetivo de isolamento social, no âmbito deste Município, institui-se, 

por tempo indeterminado, as seguintes medidas: 

I – Ficam suspensos: O uso do balneário municipal, o funcionamento das academias 

e similares, reuniões em associações, sindicatos e cooperativas, bem assim, 

aniversários; 

II- As distribuidoras de bebidas alcoólicas e afins, funcionarão de segunda à sexta, 

até às 18h, sendo permitida apenas a retirada no balcão, serviço de drive thru e tele-

entrega.   

III - Salões de Beleza devem realizar suas atividades durante todos os dias da 

semana, por agendamento junto aos seus clientes, permitida a permanência no 

estabelecimento apenas do cliente em atendimento; 

IV - Fica proibido, aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços 

essenciais à saúde, à higiene e à alimentação, de elevar, excessivamente, o seu 

preço ou exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, em decorrência 

da epidemia causada pelo COVID-19; 

V – Ficam proibidas, excursões e cursos presenciais;  
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VI - Fica determinado que os fornecedores e comerciantes estabeleçam limites 

quantitativos para a aquisição de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação, 

sempre que necessário para evitar o esvaziamento do estoque de tais produtos; 

VII -Fica determinado que os estabelecimentos comerciais em funcionamento fixem 

horários ou setores exclusivos para atender os clientes com idade superior ou igual a 

60 anos e aqueles de grupos de risco, evitando ao máximo a exposição ao contágio 

pelo COVID-19 (novo Coronavírus); 

VIII - Fica determinado que os estabelecimentos comerciais e afins, em 

funcionamento, adotem sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações 

de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores, bem 

como implementar medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo 

Coronavírus), disponibilizando material de higiene com as seguintes imposições: 

a) Da adoção de cuidados pessoais para proprietários e funcionários, com a 

utilização de equipamentos de proteção, sobretudo da lavagem das mãos, da 

utilização de produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel setenta por 

cento, do uso de luvas e da observância de máscara respiratória; e 

b) Da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. 

c) Disponibilização de local para que os clientes possam lavar as mãos ou 

disponibilização álcool em gel setenta por cento, em local visível; 

d) da observância de máscara respiratória para ingresso no estabelecimento. 

IX – Os estabelecimentos comerciais, devem, sempre que possível, realizar a 

testagem de seus funcionários e afastar do serviço, aqueles que testarem positivo 

para COVID-19; 

X- Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários, Bancos e similares devem seguir 

orientações do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública –COE, 

quanto ao seu funcionamento, formação das filas e demais situações ocorrentes. 

Art. 9° Fica suspenso o transporte de pessoas por vans, ônibus e micro ônibus, seja 

em caráter oneroso ou não, em âmbito municipal, por tempo indeterminado. 

Art. 10 Ficam suspensos todos os eventos públicos e particulares, tais como: eventos 

desportivos, shows, circos, eventos culturais, passeatas, cavalgadas e afins. 
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Art. 11 Fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território 

do Município de Filadélfia – BA, no período compreendido entre as 20h às 5h. 

§1º. Excetua-se da proibição disposta no caput deste artigo: 

I – Estabelecimentos hospitalares; 

II – Clínicas veterinárias, clínicas odontológicas e clínicas médicas em regime de 

emergência; 

III - funerárias e serviços relacionados; 

IV – Serviços de segurança pública e privada; 

V – Profissionais da área de saúde; 

VI – Servidores públicos das áreas de fiscalização do Município; 

§2º Será permitida excepcionalmente a circulação de pessoas no horário constante 

no caput deste artigo: 

I – Para fins de acesso aos serviços essenciais, comprovando-se a necessidade e 

urgência, preferencialmente, de maneira individual e sem acompanhante; 

II – Quando em trânsito decorrente do retorno de residentes do Município de 

Filadélfia que desenvolvam suas atividades em outros municípios; 

III – Para realização do serviço de entrega dos estabelecimentos que funcionem nos 

termos do art. 2º, §1º, deste Decreto. 

Art. 12 O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será 

caracterizado como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator ás 

penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, multa, cassação de 

licença de funcionamento sem prejuízo das imputações na esfera penal (Artigos 131 

e 268 do Código Penal Brasileiro). 

§1º A suspensão da licença de funcionamento poderá ser regularizada, após 

adequação e correção da circunstância que levaram à aplicação da penalidade, com 

o pagamento das respectivas multas, quando couber, sujeitando-se o referido 

procedimento ao período de processamento administrativo que deve ser finalizado 

em até 05 (cinco) dias, a partir da comprovação de regularidade. 
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§2º O início do procedimento de renovação/regularização, será precedido de 

requerimento do interessado. 

§3º A multa prevista no caput do presente artigo é fixada no importe de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) e, nos casos de reincidência a multa passa a ser de R$ 

500,00 (quinhentos). 

Art. 13 É obrigatório o uso de protetor facial/máscara em vias e logradouros públicos 

do Município de Filadélfia – BA, cujo descumprimento por parte dos cidadãos 

importará em advertência verbal e no desatendimento a aplicação de multa no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), e no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), nos caos de 

reincidência. 

Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Filadélfia (BA), em 05 de agosto de 2020. 

 

LOURIVALDO PEREIRA MAIA 
Prefeito Municipal 
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