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DECRETO Nº 072/2020 
 

 “Dispõe sobre novas medidas de proteção à 
coletividade a serem adotadas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da 
COVID-19, no âmbito município de Campo 

Formoso - Bahia e dá outras providências.” 
 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO – ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela 

presente, 

 

CONSIDERANDO a inexistência de óbitos causados pelo coronavírus na 

nossa cidade e, também, na microrregião; 

 

CONSIDERANDO que é dever fundamental do Município de Campo Formoso 

tomar medidas que preservem a saúde e a vida dos cidadãos, bem como, a 

atividade produtiva e os empregos do município, observando inclusive as 

recentes orientações do Ministério da Saúde; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica prorrogado, até o dia 06 de maio de 2020, incluso, o prazo de 

suspensão: 

 

I – do funcionamento de academias de ginástica, pilates e teatro, previsto no 

§1º, do artigo 3º do Decreto nº 44/2020; 

II - do funcionamento de bares, distribuidoras de bebidas e assemelhados, 

sendo permitida operações de entrega (delivery), sendo proibido self-service e 

o consumo no local, previsto no § 2º do artigo 3º do Decreto nº 44/2020, com 

redação dada pelo Decreto nº 51/2020; 

III - do atendimento ao público, nos restaurantes, lanchonetes, trailers e afins, 

sendo permitida operações de entrega (delivery), sendo proibido self-service e 
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o consumo no local, previsto no § 3º do artigo 3º do Decreto nº 44/2020, com 

redação dada pelo Decreto nº 51/2020. 

 

Art. 2º - O Decreto nº 65/2020 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 6º - ..... 

 

§1º - A lotação do transporte intramunicipal, de passageiros fica limitada a 50% 

(cinquenta por cento) da capacidade de passageiros sentados, devendo ser 

observadas as regras de higiene, limpeza e desinfecção do veículo, após a conclusão 

de cada roteiro, e o uso de máscara pelo colaborador e usuário, além de circular com 

as janelas abertas para garantir plena circulação do ar. (NR) 

 

§2º - .... 

 

§3º - Os serviços de transporte de passageiros através de ônibus, vans, veraneios, 

taxi, aplicativos, moto táxi, motoboy e moto-frete devem, a cada corrida, ser 

higienizados com a desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza do veículo 

e equipamentos, bem como, respeitar o uso de máscara pelo prestador e usuário”. 

(NR) 

 

 

Art. 3º - O artigo 3º do Decreto nº 51/2020 passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 3º - Fica suspenso o atendimento ao público, no âmbito do município de 

Campo Formoso, a partir das 00:00 (zero) hora de 23 de março de 2020, até o dia 06 

de maio de 2020: (NR) 

 

I – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, observado o disposto no §1º 

do presente artigo; (NR) 

 

a) Ficam excluídos da suspensão:  
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Item 1 -.....;  

Item 2 - .....; 

Item 3 - .....; 

Item 4 – ....;  

Item 5 – (revogado); 

Item 6 - ..... 

 

II – (revogado);  

III – (revogado) 

IV - ....; 

 

§ 1º – Fica permitido o funcionamento dos seguintes ramos de atividades de segunda 

a sexta-feira, das 8h às 14h dos seguintes estabelecimentos comerciais: (NR) 

  

a) Roupas, calçados, móveis, joalherias, eletrodomésticos, produtos de 

informática e internet, autopeças em geral, bombonieres, produtos naturais, 

perfumarias, materiais de construção, óticas e financeiras; (NR) 

b) Oficinas, lava-jatos e borracharias deverão funcionar, observando o 

atendimento de um cliente a cada 10 (dez) metros quadrados do 

estabelecimento ou, em caso de impossibilidade física, manter funcionamento 

apenas por agendamento; (NR) 

c) ....;  

 

§ 2º -....;” 

 

Art. 3º – O Decreto nº 51/2020 passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 5º - Fica permitida a realização de Feira-Livre, na sede, exclusivamente 

nos dias de sábado, na Praça Fernando Mendes, seguindo o ordenamento da 

Prefeitura, e no interior no município, conforme o costume local, exclusivamente 

para os feirantes residentes em Campo Formoso e Cadastrados pela Secretaria 

de Agricultura. (NR) 

 

Parágrafo Único - ...”  
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Art. 4º - Fica prorrogada, por mais 30 (trinta) dias, a medida restritiva, prevista 

no artigo 3º do decreto nº 44/2020, de suspensão de: 

 

I – realização de atividades coletivas e de eventos, que envolvam aglomeração 

de pessoas, ainda que previamente autorizados pelo Poder Público Municipal; 

II – atendimento ao público nas repartições públicas municipais, ressalvados os 

serviços públicos essenciais. 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário, permanecendo em 

vigor os demais artigos dos decretos nº 44, 45, 51, 54 e 65, todos de 2020. 

 

Campo Formoso-BA, Gabinete da Prefeita, 20 de abril de 2020. 

 
 

Rosângela Maria Monteiro de Menezes 
Prefeita Municipal 

 


