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DECRETO MUNICIPAL Nº 029/2020 

DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE SAÚDE 
PÚBLICA MUNICIPAL EM RAZÃO DE RISCO DE SURTO DE 
DOENÇA RESPIRATÓRIA CORONAVÍRUS COVID-19, CAUSADA 
PELO AGENTE NOVO CORONAVÍRUS – SARS-COV-2 – 1.5.1.1.0. 

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Amparo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica e mediante as novas diretrizes estaduais aplicáveis ao enfrentamento do novo 
cornavírus, 

DECRETA: 

Art. 1º - Ficam suspensas a partir da publicação deste Decreto, as atividades de atendimento in loco, 
dos seguintes estabelecimentos dentro do município de Bom Jesus do Amparo, por tempo indeterminado, 
conforme interesse público e proteção à saúde: 

I – casas de festas e eventos; 

II – academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico; 

III – clínicas de estética, salões de beleza e barbearias; 

IV – bares, restaurantes, lanchonetes e trailers; 

V – hotéis, pousadas e outros estabelecimentos de hospedagem; 

VI – feiras de qualquer natureza; 

VII – qualquer outro estabelecimento de comércio varejista cuja atividade principal não seja de 
natureza essencial, incluindo lojas de roupas, calçados, acessórios, brinquedos e outros itens; 

Parágrafo 1º - Os estabelecimentos de hospedagem que possuírem hóspedes admitidos até a data de 
publicação deste Decreto poderão manter o atendimento excepcional aos mesmos, sendo proibidos novos 
ingressos de clientes ao local. 

Parágrafo 2º - As áreas de alimentação em padarias, supermercados e açougues deverão permanecer 
desativadas da mesma forma, para que não existam consumo e permanência prolongada de pessoas nos 
locais. 

Parágrafo 3º - Os estabelecimentos comerciais não citados neste Decreto deverão funcionar com, no 
máximo, 1/3 de sua capacidade de consumidores, a fim de evitar aglomerações nos locais, observando e 
monitorando constante a entrada e saída de clientes, bem como a distância mínima de 3 metros entre as 
pessoas. 

Parágrafo 4º - Fica permitido o fornecimento de refeições e lanches a domicilio, desde que o serviço 
observe as normas estabelecidas pela vigilância sanitária para tal prática. 

Parágrafo 5º - Os correspondentes bancários poderão abrir os estabelecimentos apenas para acesso 
ao caixa destinado às transações financeiras, seguindo as mesmas normas reguladoras das agências 
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bancárias estabelecidas neste Decreto, sendo expressamente proibida a comercialização de qualquer tipo de 
produto. 

Art. 2º - Fica estabelecido que o atendimento nas agências bancárias, correspondentes bancários e 
correios deverão ser realizados de forma regulada, com equipes reduzidas e com restrição do número de 
clientes, na proporção de 1 (um) cliente para cada 1 (um) funcionário, como forma de controle da aglomeração 
de pessoas. 

Parágrafo único - Deverão ser adotadas as seguintes medidas, cumulativamente: 

I – higienização contínua das superfícies de toque após cada atendimento, durante o período de 
funcionamento e sempre quando do início das atividades, preferencialmente com álcool 70% (setenta por 
cento), além de biguanida polimérica ou peróxido de hidrogênio e ácido peracético; 

II – higienização contínua das demais superfícies (pisos, paredes) e banheiros, durante o período de 
funcionamento e sempre quando do início das atividades, preferencialmente com álcool 70% (setenta por 
cento) e/ou água sanitária, além de biguanida polimérica, quartenário de amônio, peróxido de hidrogênio, ácido 
peracético ou glucopratamina; 

III – disposição em locais estratégicos de álcool 70% (setenta por cento), para utilização dos clientes e 
funcionários do local; e 

IV – manutenção dos sistemas de ar condicionados limpos (filtros e dutos) e, quando possível, das 
janelas e portas abertas, contribuindo para a renovação de ar.  

Art. 3º - Os terminais de autoatendimento deverão observar as mesmas regras de higienização 
aplicadas às agências bancárias, de responsabilidade tanto da instituição financeira quanto do estabelecimento 
onde localizado. 

Art. 4º - Fica vedado o aumento injustificado de preço de qualquer serviço ou produto durante o 
período de situação e emergência ou calamidade pública face a pandemia do COVID-19, sendo que em caso 
de descumprimento aplicam-se, cumulativamente, as penalidade de multa, interdição total da atividade e 
cassação de alvará de localização e funcionamento,sem prejuízos de outras sanções administrativas, cíveis e 
penais. 

Art. 5º - Fica prorrogado por mais 90 dias o prazo para pagamento das taxas relacionadas ao Alvará 
de Funcionamento dos estabelecimentos mencionados no artigo 1º deste Decreto. 

Art. 6º - A fiscalização das medidas estabelecidas no presente Decreto serão realizadas pela 
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento e Secretaria Municipal de Saúde, bem como 
outros órgãos detentores de poder de polícia, que deverão trabalhar em conjunto para a devida aplicação da 
legislação estabelecida para o combate da pandemia. 

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor em 23 de Março de 2020. 

Bom Jesus do Amparo, 21 de Março de 2020. 

DÁRIO FERREIRA MOTTA 
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ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO 

 
ÓRGÃO GESTOR: 

Secretaria Municipal de Governo. 
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