
 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 4.805, DE 30 DE ABRIL DE 2021. 

 

Prorroga, em todos os seus efeitos o Decreto Municipal nº 

4.787, de 01 de abril de 2021, na forma, com as alterações 

que indica e dá outras providencias.  

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 101, da Lei Orgânica do Município de 

Lauro de Freitas e, 

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública reconhecido Pela Assembleia 

Legislativa do Estado da Bahia, através do Decreto Legislativo nº 2041, de 23 de março de 

2020, por conta da pandemia da COVID-19 em todo o Território do Estado da Bahia. 

CONSIDERANDO que o estabelecimento de uma política de isolamento social 

rígido passa obrigatoriamente pela necessidade de medidas restritivas à circulação de pessoas e 

de veículos particulares, principalmente em face dos prejuízos evidentes decorrentes da redução 

da taxa de adesão ao isolamento   social;  

CONSIDERANDO a edição dos Decretos Municipais nº 4.594/2020 e 4.597/2020, 

que decretaram Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública, em todo o território 

do Município, respectivamente, RECONHECIDO, Pela Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia e pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, bem como a nova Decretação de Estado 

de Calamidade Pública através do Decreto Municipal nº 4.725, de 18 de janeiro de 2021, 

também RECONHECIDO pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, através do Decreto 

Legislativo nº 2.458, de 28 de janeiro de 2021; 

CONSIDERANDO, as discussões formuladas pelo Fórum de Prefeitos da Região 

Metropolitana de Salvador, em reunião realizada em 1º de abril de 2021, quanto aos critérios 

de retomada das atividades econômicas dos municípios, bem como à unidade de ação entre tais 

entes na adoção das medidas de retomada econômica. 

CONSIDERANDO que para os setores que não tiveram suas atividades suspensas 

pelo Poder Executivo Municipal, já vêm sendo definidos protocolos de funcionamento, 

buscando o controle da disseminação do vírus; 



 
 

CONSIDERANDO que os entendimentos mantidos entre Prefeituras e Governo 

do Estado da Bahia, sinalizam para a elaboração de um plano de fases e indicadores para 

garantir a retomada das atividades econômicas e sociais, assegurando que essa reabertura seja 

feita de forma gradual, ordenada e segura, contando com regras voltadas à mitigação da 

transmissão e do contágio pelo novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO, ainda a necessidade de se estabelecer critérios, regras, assim 

como disponibilizar informações para subsidiar a retomada gradual da atividade comercial com 

atendimento presencial dos estabelecimentos comerciais e/ou prestadores de serviços, 

localizados no município. 

CONSIDERANDO, por fim, que até as 14h20min do  dia 30 de abril de 2021, o 

índice de ocupação de Leitos UTI’s Adulto COVID 19, na regional Leste, impossibilita, o 

avanço para a próxima Fase de reabertura econômica. 

   

DECRETA:  

 

Art. 1º Ficam prorrogado em todos os seus efeitos, até o dia 10 de maio de 2021, o 

Decreto Municipal nº 4.787, de 01 de abril de 2021, que “Dispõe sobre critérios de reabertura 

dos setores que tiveram as atividades suspensas em decorrência das medidas para enfrentamento 

e prevenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, na forma que indica e dá outras 

providencias”, bem como suas alterações, promovidas pelo Decreto Municipal nº 4.788, de 05 

de abril de 2021. 

§ 1º - O funcionamento dos segmentos, objeto dos protocolos de reabertura, 

contidos no Anexo I do Decreto Municipal nº 4797, de 01 de abril de 2021, alterado no anexo 

único do Decreto Municipal nº 4.788, de 05 de abril de 2021, seguem vigorando na forma do 

Anexo Único do Decreto Municipal nº 4.794, de 16 de abril de 2021. 

§ 2º EXCEPCIONALMENTE os segmentos comerciais, Shoppings Centers, 

Centros Comerciais, Lojas de Varejo de rua, em geral, ficam autorizados a funcionar, nos 

horários já estabelecidos, nos dias, 01, 02, 08 e 09 de maio de 2021. 

§ 3º No protocolo relacionado às escolas de ensino regular, fica excepcionalmente 

permitido o formato de acolhimento já autorizado para a educação infantil, para o ensino 

fundamental I, com o limite de 10 alunos, sem acompanhantes e Fundamental II, com o limite 



 
 

de 15 alunos, nos mesmos moldes, seguindo vedada as aulas presenciais e permanência superior 

a uma hora no ambiente da escola e por qualquer período em ambiente fechado, mantidos todos 

os protocolos já definidos. 

Art. 2º Fica prorrogada a restrição de locomoção noturna, determinada pelo 

Decreto Municipal nº 4.757, de 21 de fevereiro de 2021, vedados a qualquer indivíduo a 

permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 21h até as 05h, 

com vigência do dia 03 de maio de 2021 até o dia 10 de maio de 2021, em todo o território de 

Lauro de Freitas, em conformidade com as condições estabelecidas pelo Governo do Estado da 

Bahia.  

§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, assim como aos trabalhadores do setor privado, que 

necessitem se deslocar, neste horário, desde que imprescindível ao cumprimento da sua jornada 

de trabalho, bem como de prestadores de serviço na modalidade de entrega em domicílio 

(delivery), EXCLUSIVAMENTE de alimentos e bebidas, observada a vedação, nos dias já 

determinados, à comercialização de bebidas alcóolicas, terão permissão de funcionamento e 

circulação até as 23h59m, com tolerância de até 1h para o deslocamento dos colaboradores a 

seus domicílios; 

§3º Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas 

atividades com até 30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput deste 

artigo, de modo a garantir o deslocamento dos seus funcionários, colaboradores e clientes às 

suas residências. 

§4º Ficam ainda excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo: 

I - o funcionamento dos terminais rodoviários, metroviários e aeroviários, 

localizados no município, bem como o deslocamento de funcionários e 

colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins; 

II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana; 

III - os serviços delivery de farmácia e medicamentos; 



 
 

IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros; 

V – os serviços necessários ao funcionamento das indústrias e Centros de 

Distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores; 

VI – Serviços de transporte, EXCLUSIVAMENTE para o abastecimento de 

Supermercados, Hipermercados e Atacados de Autosserviços, bem como o 

serviço de limpeza, sanitização ou dedetização desses estabelecimentos,  

§5º A circulação dos meios de transporte municipais deverá encerrar às 21h30min 

retornando o seu funcionamento às 05h, nos dias estipulados no caput do art. 1º do presente 

Decreto. 

Art. 3º. Ficam prorrogadas, até as 5 h do dia 10 de maio de 2021, todas as demais 

medidas definidas por atos da Administração municipal, que não estejam em contradição ao 

determinado no presente decreto, em toda a sua amplitude e efeitos, em especial, atividades que 

envolvam sonorização, serviços ainda não liberados no processo de reabertura, bem como, as 

medidas definidas no Decreto Municipal nº 4.624, de 15 de maio de 2020, que define as sanções 

a serem aplicadas à pessoa física ou jurídica que descumprir as normas sanitárias visando a 

adoção das medidas inerentes ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da 

Pandemia do Coronavírus (COVID-19), no âmbito do município de Lauro de Freitas, disponível 

no site https://www.laurodefreitas.ba.gov.br/2021/decretos. 

Art. 4º Fica mantida a vedação à comercialização de Bebidas alcóolicas, em todas 

as suas modalidades, definidas no Art. 3º do Decreto Municipal nº 4.770, de 08 de março de 

2021, entre as 18h do dia 07 de maio de 2021 e as 5h do dia 10 de maio de 2021. 

Parágrafo único – Alcançado o índice de 75 % de ocupação de UTI’s adulto 

COVID 19, na regional Leste do sistema estadual de saúde, a medida prevista no caput do 

presente artigo não será aplicada. 

Art. 5º Seguem suspensos os eventos e atividades com a presença de público 

superior a 50 (cinquenta) pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvam 

aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, 

feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas 

em academias de dança e ginástica;  

Art. 6º A retomada das atividades letivas presenciais nas redes públicas e privadas 

de ensino, do município, mesmo que de forma parcial, deverá observar como referencial a taxa 

https://www.laurodefreitas.ba.gov.br/2021/decretos


 
 

de ocupação de leitos exclusivos de UTI COVID-19, adultos, na regional Leste da rede pública 

de saúde do Estado da Bahia, em percentual igual ou menor que 75% e será definida em ato 

próprio do Poder Executivo Municipal. 

§ 1º O índice percentual, definido no caput, poderá ter uma tolerância de até 5% 

(cinco por cento), desde que, seja observado, nos 03 (três) dias anteriores à efetiva retomada, 

uma tendência comportamental, em ao menos dois dos indicadores abaixo, no município de 

Lauro de Freitas: 

I - estabilidade ou queda na ocupação de leitos exclusivos de UTI COVID-19 

adultos;  

II - estabilidade ou queda na média móvel de novos casos de COVID-19 

confirmados;  

III - estabilidade ou queda na média móvel de casos ativos de COVID-19;  

IV - estabilidade ou queda na taxa de transmissão (Rt) da COVID-19;  

V - incremento no percentual de profissionais da Educação vacinados contra 

COVID-19.  

§ 2º A evolução do processo de vacinação da população contra COVID-19, no 

Município de Lauro de Freitas, se constitui como um fator de importante relevância para a 

avaliação e definição quanto à possibilidade de retomada das atividades escolares em seu 

território. 

§ 3º Os indicadores atualizados da taxa de ocupação de leitos exclusivos de UTI 

COVID-19, adultos, na Regional Leste do Sistema Estadual de Saúde da Bahia, serão 

monitorados e divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde e serão disponibilizados no sitio 

https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/ Central Integrada de Comando e Controle da Saúde - 

COVID-19 (saude.ba.gov.br) 

§ 4º As atividades escolares presenciais, uma vez retomadas, poderão ser suspensas 

quando, ao final do período de 14 (catorze) dias após a reabertura, verifique-se um incremento 

na taxa de ocupação de leitos de UTI COVID-19, adultos, ne regional Leste do Sistema Estadual 

de Saúde da Bahia, superior ao indicado no caput deste artigo, em percentual superior a 5% 

(cinco por cento). 

§5º A retomada das atividades escolares deverá ser monitorada, e, em paralelo às 

ações de imunização dos profissionais da educação e da população em geral, ser objeto de 

https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/
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avaliação e, suas condições prevalecentes, tais como, a evolução ou involução de novos casos, 

casos ativos, óbitos, disponibilidade de leitos clínicos e de UTI, dentre outros critérios de 

avaliação e acompanhamento recomendados cientificamente, a exemplo da Taxa de 

Transmissão, podendo facultar a manutenção do funcionamento ou sua interrupção, nas 

unidades escolares da rede pública ou particular, desde que o conjunto de fatores indiquem 

tendência de queda, de estabilidade ou de incremento no risco de contágio e avanço da 

pandemia, no território do município. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, entrando em vigor a 

partir de 01 de maio de 2021. 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Lauro de Freitas, 30 de abril de 2021. 

 

Moema Isabel Passos Gramacho 

Prefeita Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

Edson Vieira Correia 

Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais. 


