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Diário Oficial do

MUNICÍPIO
PODER EXECUTIVO • BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

GUANAMBI • BAHIA ACESSE: WWW.GUANAMBI.BA.GOV.BR  Diário Oficial do

MUNICÍPIO

I M P R E N S A   E L E T R Ô N I C A

Lei nº 12.527
A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o
propósito de regulamentar o direito constitucional  de acesso dos cidadãos às informações
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios.

A  publ icação  da  Lei  de  Acesso  a
Informações  significa  um  importante
passo para a consolidação democrática do
Brasi l  e  torna  possível  uma  maior
participação popular e o controle social das
ações  governamentais,  o  acesso  da
sociedade às informações públicas permite
que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Ve ja  ao  lado  onde  so l i c i tar  ma is
informações e tirar todas as dúvidas sobre
esta publicação.

Atendimento ao Cidadão
Presencial Telefone Horário

Praça Henrique Pereira
Donato, 90 Centro 77 3451-4300

Segunda a Sexta-feira,
das 08:00 às 12:00hs e
das 14:00 às 18:00hs

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência

Efetivando o  compromisso  de  cumprir  a  Lei  de Acesso à Informação  e  incentivando a
participação popular no controle social, o Diário Oficial Eletrônico, proporciona rapidez no
processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a
segurança da certificação digital.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para
qualquer cidadão, de forma rápida e transparente, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder
Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial
é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e
outros atos normativos de interesse geral;
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RESUMO

DECRETOS

DECRETO Nº 173 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 - DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS
E  EMERGENCIAIS  DE  PREVENÇÃO DE  CONTÁGIO  PELO CORONAVÍRUS  (COVID-19)  NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE GUANAMBI, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS



Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 21:08 horas do dia 26/02/2021.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/1573-9A71-F6D5-0DDC-8F93 ou utilize o código QR.

3
GUANAMBI • BAHIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

SEXTA•FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2021 • ANO XIII | N º 2341 ED.
EXTRA

DECRETOS

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 – CENTRO 

C N P J  n º  1 3 . 9 8 2 . 6 4 0 / 0 0 0 1 - 9 6  

CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fonefax: (77) 3452-4301 
  

DECRETO Nº 173 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
 

“Dispõe sobre a adoção de 
medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de 
contágio pelo coronavírus 
(covid-19) no âmbito do 
município de Guanambi, e 
estabelece outras 
providências.” 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco doença e 
de outros agravos e ao aceso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Carta Constitucional; 
 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 
a fim de evitar a disseminação da doença, 
 
CONSIDERANDO que a Portaria GM 454, de 20 de março de 2020, da União, 
declarou em todo o território Nacional, o estado de transmissão comunitária da 
doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, que 

regulamenta a Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, para definir os 
serviços públicos e as atividades essenciais; 
 
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, por 

intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil de nº 1.148 de 20 
de abril de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado da 
Bahia; 
 
CONSIDERANDO os Decretos do Governo do Estado da Bahia de nº 19.626/2020 
e de nº 2455 de 22 de janeiro de 2021, que declaram estado de calamidade 
pública em todo o território baiano; 
 
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 14.261 de 29 de abril de 2020, que dispõe 
sobre o uso obrigatório de máscaras pelas pessoas em circulação externa, bem 
como no trânsito; 
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CONSIDERANDO o aumento dos indicadores- número de óbitos, taxa de 
ocupação de leitos de UTI e números de casos ativos – divulgados diariamente 
nos boletins epidemiológicos e o iminente colapso das redes públicas e privadas 
de saúde; 
 
 

DECRETA: 

  
Art. 1º - Fica determinada a restrição de funcionamento de toda e qualquer 

atividade econômica ou não, do dia 1º de março até às 23:59 min, do dia 8 de 
março de 2021 em todo o Município de Guanambi-BA, exceto os serviços 
essenciais, e em especial as atividades relacionadas a saúde, comercialização de 
gêneros alimentícios, feiras livres, segurança e ao enfrentamento da pandemia, o 
transporte e serviço de entrega de medicamentos e de demais insumos 
necessários para manutenção das atividades de saúde, as obras em hospitais e 
a construção de unidades de saúde. 

 
 
§ 1º. Para os fins deste Decreto, são consideradas atividades essenciais: 

 
 
I - Assistência à saúde, incluídos os serviços de Clínicas, Consultórios, Apoio 
Diagnóstico e Terapêutico, Policlínicas e Hospitais; 
II - Assistência à saúde animal, incluídos os serviços de Clínicas e Hospital 
Veterinário, nos casos de urgência e Emergência; 
III - Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
IV - Atividades de segurança privada, incluídas a vigilância, a guarda; 
V - Transporte de passageiros por táxi ou aplicativo e mototáxi e motoserviço; 
VI – Serviços das concessionárias de telecomunicações, energia elétrica, água e 
esgoto e internet; 
VII - Serviços funerários, conforme Portaria Municipal nº 12/2020; 
VIII - Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 
IX - Serviços postais; 
X - Transporte e entrega de cargas de produtos alimentícios, perecíveis e 
medicamentos e transporte de valores; 
XI - Serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 
dados (datacenter) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 
XII - Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
XIII – Farmácias e drogarias;  
XIV – Hipermercados, supermercados, mercados, padarias, mercearias, 
açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e quitandas; 
XV – Serviços bancários em autoatendimento, das 7 às 14 horas, exclusivamente 
nos terminais eletrônicos das Agências Bancárias, ficando obrigatório o 
monitoramento de controle de fluxo de pessoas, a fim de evitar aglomeração 
nesses terminais eletrônicos, por funcionários da Agência; podendo ainda a 
Agência manter trabalho interno sem atendimento ao público no interior da 
Agência; 
XVI  – Serviços advocatícios, por meio de serviço interno dos escritórios 
profissionais, e serviços por meio de plataformas digitais, e presencial nos termos 
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do Código de Processo Penal e Processo Civil, especialmente em relação aos 
serviços de Polícia Judiciária.  
XVII – Oficinas mecânicas. 

  
§2º Fica determinado às instituições financeiras  a obrigatoriedade de 

disponibilização de estrutura material externa, consistente em cadeiras, toldos 
para cobertura e gradis,  sinalização, conforme layout apresentado à cada 
estabelecimento bancário, além das  medidas sanitárias pertinentes. 
 
Art. 2º - Fica vedada a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, 
inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery). 

  
  
Art. 3º - Excepcionalmente, ficam autorizados, durante os períodos de restrição 
previstos nos arts. 1º e 2º deste Decreto, os serviços necessários ao 
funcionamento das indústrias relacionada a produtos de saúde, alimentícias, 
perecíveis, setor eletroenergético  e o deslocamento dos seus trabalhadores e 
colaboradores. 
  
Art. 4º - Ficam suspensos eventos e atividades, independentemente do número 

de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração 
de pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, religiosos, 
cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou 
privados, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, 
bem como aulas em academias de dança e ginástica, durante a vigência deste 
Decreto. 

  
 

Art. 5º - Fica autorizado através do serviço de entrega em domicílio (delivery), os 
seguintes estabelecimentos:  
 
I – Lojas de produtos médicos hospitalares; 
II – Loja de venda de alimentação para animais, produtos médicos veterinários, 
e abastecimento agrícola; 
III – Distribuidora de água mineral; 
IV – Distribuidora de gás; 
V – Lojas de auto peças. 

 

Art. 6º - Ficam suspensas as atividades escolares, bem como os cursos 

de capacitação na rede pública e privada, nos ensinos fundamental, 
médio e universitário, estágios e atividades práticas dos cursos em geral, 
do dia 01 a 08 de Março do  corrente ano, até ulterior deliberação, exceto 
sob a forma de atividades remotas. 
 

Art. 7º- Fica regulamentado o funcionamento do Mercado Municipal de Guanambi 
e de todas as feiras livres já existentes e autorizadas pelo Poder Público, inclusive 
dos distritos, obedecendo a Portaria nº 21 de 31 de julho de 2020, do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, da seguinte forma: 
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§ 1º. Os estabelecimentos de serviços de alimentação não discriminados no art. 
3° deste Decreto, como: bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres, 

instalados no Mercado Municipal, ficam suspensos até o dia 08 de Março de 2021, 
ou ulterior deliberação; 
 
§2º. O Poder Público promoverá regulamentação de acesso aos estabelecimentos 

referidos no “caput”, de modo a evitar aglomerações e descumprimento de regras 
sanitárias. 
 
 

Art. 8º - Ficam suspensos o funcionamento dos Parques Municipais, dos Parques 

itinerantes, a proibição do uso de academias públicas e práticas de atividades 
físicas ao ar livre, áreas de lazer e brinquedos infantis das praças públicas, 
brinquedos de estabelecimentos privados, bem como aglomerações de pessoas 
nestes espaços.  
 
Parágrafo Único. A proibição de utilização referida no caput se estende às 

áreas de  lazer e convivência dos condomínios de edifícios, bem como 
condomínios residenciais. 

 
 

Art. 9°. Fica suspenso até ulterior deliberação, o atendimento presencial do 
público junto a Prefeitura Municipal de Guanambi, com exceção dos 
serviços essenciais indispensáveis  ao enfrentamento e prevenção do 
COVID-19. 
 
§ 1°. Os titulares das Secretarias Municipais poderão implantar o sistema 
de plantão ou outro congênere, informando a população, por meio da 
Assessoria de Comunicação, canais de atendimento por telefone, e-mail ou 
WhatsApp;. 
 
§ 2°. Durante o período de suspensão do atendimento presencial, as 
atividades de cada setor deverão ser realizadas na modalidade de 
teletrabalho ou trabalho remoto, conforme deliberação de cada titular da 
respectiva Secretaria Municipal;  
 
Art. 10° - Fica vedado a recepção de novos hóspedes em hotéis, motéis e 

similares, no período de 1° de março até às 23hs.59min.  do dia 8 de março 
de 2021. 
 

Art. 11. Em caso de descumprimento do disposto nesse Decreto, serão 
adotadas as medidas de polícia administrativa com suas respectivas 
sanções, desde advertência, suspensão temporária, interdição de 
estabelecimento ou mesmo cassação de alvará, independentemente de 
acionamento de força policial.  
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Art. 1 2  – O Município de Guanambi adotará as normas estaduais relacionadas 
ao Decreto Estadual nº 20.254, de 25 de fevereiro de 2021, publicado no D.O.E. 
de 26 de fevereiro de 2021, relacionada a restrições previstas no referido ato, 
entre as 17 horas de 26 de fevereiro de 2021 até 5 horas do dia 1º de março de 
2021, podendo ser solicitado apoio dos Órgãos de Segurança Pública, através 
da Polícia Militar da Bahia e da Polícia Civil. 

 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, preservando as 
normas do Decreto Municipal nº 165/2021, no que não for contrário às normas 
do presente Decreto, podendo ser revogado a qualquer tempo.  
 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 26 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

 
Nilo Augusto Moraes Coelho 

Prefeito Municipal 
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