Sexta-feira
19 de Fevereiro de 2021
2 - Ano VIII - Nº 1151

Heliópolis

Decretos
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS
CNPJ: 13.393.178/0001-91
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 130, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021.
Regulamenta, no Município de Heliópolis/BA, o
horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais e de serviços, a restrição de circulação
noturna como medida de enfrentamento ao novo
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE HELIÓPOLIS - BAHIA, no uso das atribuições
constitucioais e na forma prevista na Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO que a pandemia causada pelo novo coronavírus demanda o emprego
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 necessidade de tomada de medidas urgentes e mais severas para conter
a circulação e aglomeração de pessoas, de modo a conter a propagação de infecção e
transmissão local e preservar a saúde de todos os munícipes;
CONSIDERANDO a notória e crescente escala Estadual dos índices de infestação do
Novo Coronavírus (SARS-COV-2), inclusive com transmissão comunitária;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.233, de 16 de fevereiro de 2021, que
determinou a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência
e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h às 05h, de 19 de fevereiro
até 25 de fevereiro de 2021, e sua alteração pelo Decreto Estadual nº 20.234/2021;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de adequação e manutenção dos cuidados e
providências para combate e enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19, diante
do atual contexto;
DECRETA
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços, como os estabelecimentos bancários
e os templos religiosos, somente poderão funcionar até às 21:30h, podendo retornar apenas
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após às 05:00h, devendo observar as regras de funcionamento e as orientações anteriormente
expedidas, a fim de se evitar aglomerações e a contaminação e disseminação do Coronavírus.
Parágrafo único - Ficam expressamente vedados, no período estipulado no caput do art. 2º
deste Decreto, o funcionamento de bares, restaurantes, lojas de conveniência e demais
estabelecimentos similares que comercializem bebidas alcóolicas, inclusive na modalidade
delivery.
Art. 2º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo
a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h às 05h,
de 19 de fevereiro até 25 de fevereiro de 2021.
§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de
deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou
situações em que fique comprovada a urgência.
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e
colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou
privadas de saúde e segurança.
Art. 3º - Excepcionalmente, ficam autorizados, durante os horários de restrição:
I - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
II - os serviços delivery de farmácia e medicamentos;
III - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros;
IV – o funcionamento dos postos de combustível;
V - os serviços necessários ao funcionamento das indústrias e Centros de Distribuição e o
deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores;
VI - o funcionamento dos terminais rodoviários, bem como o deslocamento de funcionários
e colaboradores que atuem na operacionalização desta atividade fim.
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Art. 4º - A fiscalização do cumprimento do quanto estabelecido no presente Decreto será
realizada por Servidores do Município designados para tal fim, com eventual apoio da Polícia
Militar, caso seja necessário para o fiel cumprimento das normas estabelecidas.
Parágrafo único - A inobservância das determinações constantes deste Decreto, sujeitará
o infrator à aplicação das penalidades previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal, além
das demais penalidades previstas na legislação municipal.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 19 de fevereiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Heliópolis, Estado da Bahia, em 18 de
fevereiro de 2021.

JOSÉ MENDONÇA DANTAS
Prefeito
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