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DECRETO Nº 7517/2021
DE 18 DE ABRIL DE 2021

Dispõe sobre a vigésima segunda alteração no 
Decreto Municipal nº 7365, de 1º de julho de 
2020, especificamente para disciplinar as 
restrições sobre a locomoção noturna e a 
prestação de serviços não essenciais, no 
âmbito do Município de Camaçari, em atuação 
conjunta com o Estado da Bahia e demais 
Municípios da Região Metropolitana de 
Salvador.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a 
Lei Orgânica do Município e:

Considerando o trabalho conjunto e o compromisso 
firmado entre os Municípios da Região Metropolitana de 
Salvador (RMS) e o Governo do Estado da Bahia; e

Considerando a nova disciplina, pelo Governo do 
Estado, sobre as medidas de restrição aos serviços não 
essenciais e à locomoção noturna como medidas de 
combate à disseminação do COVID-19.

DECRETA

Art. 1º Fica alterado o artigo 16 do Decreto nº 7365, de 1º 
de julho de 2020, especificamente para prorrogar e alterar 
a disciplina conjunta e uniforme sobre as restrições à 
locomoção, atividades e serviços em relação àquela 
adotada pelo Governo do Estado, via Decreto nº 20.400, 
de 18 de abril de 2021, e demais cidades da Região 
Metropolitana de Salvador, passando a conter a seguinte 
redação:

“Art. 16 - Fica determinada a restriçaõ de 
locomoçaõ noturna, vedados a qualquer individ́uo 
a permanência e o tra ̂nsito em vias, 
equipamentos, locais e praças pub́ licas, das 21h 
as̀ 05h, do dia 19 de abril até o dia 26 de abril de 
2021, em todo o territoŕio do Município.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedaçaõ prevista no 
caput deste artigo as hipot́eses de deslocamento 
para ida a serviços de saud́e ou farmaćia, para 
compra de medicamentos, ou situaçoẽs em que 
fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restriçaõ prevista no caput deste artigo 
naõ se aplica aos servidores, funcionaŕios e 
colaboradores, no desempenho de suas funçoẽs, 
que atuam nas unidades pub́licas ou privadas de 
saud́e e segurança.

§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de 
serviços cujo funcionamento esteja autorizado, 
nos termos deste Decreto, 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 e colaboradores as suas 
residências.

§ 4º - Os estabelecimentos comerciais que 
funcionem como restaurantes, bares e 
congêneres deverão encerrar o atendimento 
presencial para pronta entrega às 19:30h, 
permitidos os serviços de entrega em domicílio 
(delivery) de alimentação até às 24h.

§ 5º - Ficam excetuados da vedação prevista no 
caput deste artigo:

I - o funcionamento dos terminais rodoviaŕios, 
metroviaŕios, aquaviaŕios e aeroviaŕios, bem 
como o deslocamento de funciona ́rios e 
colaboradores que atuem na operacionalizaçaõ 
destas atividades fins;

II - os serviços de limpeza pub́lica e manutençaõ 
urbana;

III - os serviços de entrega em domiciĺio (delivery) 
de farmaćia e medicamentos;

IV - as atividades profissionais de transporte 
privado de passageiros.

§ 6º - A circulação dos meios de transporte 
metropolitanos devera ́ser suspensa das 21:30h 
às 05h no período definido no caput deste artigo. 

§ 7º - Das 18h do dia 23 de abril até às 5h do dia 26 
de abril de 2021, fica proibida a comercialização 
d e  b e b i d a  a l c o ó l i c a  e m  q u a i s q u e r  
estabelecimentos, inclusive por sistema de 
entrega em domicílio (delivery), no Município de 
Camaçari.

Art. 2º O exercício das atividades econômicas no 
Município de Camaçari deverá se dar de acordo com as 
disposições constantes do anexo Plano Estratégico de 
Reabertura Parcial das Atividades Econômicas, 
devidamente atualizado com base no horário do Toque 
de Recolher definido no art. 1º deste Decreto.

Art. 3º Para o efetivo cumprimento das medidas de 
distanciamento social disciplinadas neste Decreto, 
devem os órgãos de fiscalização do Município, com o 
apoio da Polícia Militar do Estado da Bahia, montar 
postos de fiscalização nas vias de acesso às localidades 
da Costa do Município, de forma a evitar o acesso de 
turistas e não moradores às praias e demais espaços 
públicos aos finais de semana.  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
BAHIA, EM 18 DE ABRIL DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
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PLANO ESTRATÉGICO
REABERTURA PARCIAL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

CAMAÇARI-BAHIA-BRASIL

FASE III - Medidas vigentes a partir de 05:00H de 19 de Abril de 2021

� Desde 26 de Fevereiro de 2021 o município encontra-se com suas atividades econômicas não essenciais suspensas;

� Esse Plano Estratégico visa um processo reabertura da economia controlado com diretrizes, padrões, condutas e ações
para nortear a volta gradativa e segura das atividades econômicas;

� Para esse plano se concretizar é necessário que, além de toda a população, todas as Secretarias da Gestão Municipal
participem e colaborem com o mesmo.

� 19410 casos confirmados (somando com os curados e os óbitos confirmados);

� 18303 recuperados;

� 661 casos ativos;

� 446 óbitos.

Sobre este Plano Estratégico

Balanço Epidemiológico em 18 de abril de 2021

Status do Município de Camaçari

Desde 31 de maio de 2020 Camaçari possui transmissão comunitária. Mediante a conjuntura, publicou-se o
Decreto Municipal nº 7377/2020, de 01.07.2020, conforme o compromisso firmado entre os municípios da
RMS.

� Dispõe sobre a vigésima segunda alteração no Decreto Municipal nº 7365, de 1º de julho de 2020, especificamente para 
disciplinar as restrições sobre a locomoção noturna e a prestação de serviços não essenciais, no âmbito do Município de 
Camaçari, em atuação conjunta com o Estado da Bahia e demais Municípios da Região Metropolitana de Salvador.

O Decreto Municipal nº 7517/2021 prorroga e altera a disciplina constante do Decreto nº 7365/2020:
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Informações Iniciais

Princípios Gerais

• A comunicação da reabertura comercial gradual deve incentivar
que empresários, colaboradores e consumidores compartilhem da
mesma preocupação, que é o comportamento seguro, com as
proteções individuais e as atitudes de assepsia, como o cuidado com a
higienização dos ambientes, além do controle para evitar aglomerações ;

• Todossão responsáveisunspelos outros;

• Usare cobrar o uso de equipamentos de proteção é respeitar a vida;

São diversas as respostas ao enfrentamento da pandemia, como o
distanciamento social ou a quarentena, e também muitos os reflexos.
Precisamos uns dos outros para encontrarmos saídas.

Deve-se usar máscara e buscar higienizar as mãos sistematicamente, essas
atitudes devem fazer parte das atividades cotidianas;

Além da eficácia do uso da máscara existe uma força simbólica a ela associada .
O raciocínio é: eu uso para proteger você, você usa para me proteger, portanto
ambos nos sentimos protegidos. Isso significa que sabemos de nossa
responsabilidade ;

Dar o exemplo através da máscara reforça seu próprio uso, Cada um cumprindo o
seu papel dá consciência sobre a “nova normalidade ” que se impôs, uma
normalidade em que todos indivíduos têm plena consciência dos demais ;

Se percebermos que nossaspreocupações e cuidados não são em vão estaremos
mais confiantes e nos sentiremos mais seguros. É issoque sempre fizemos, procurar
melhorar as coisas para mantermos nossa confiança e otimismo em alta .
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Informações Iniciais (continuação)...

Parceria Contínua Temas a Serem Abordados nos Treinamentos

� No cenário pós pandemia a PROMOÇÃO AO
EMPREENDEDORISMO se apresenta como a ferramenta mais
eficaz para uma retomada consistente da economia,
principalmente para os autônomos, micro e pequenas
empresas, que são responsáveis por aproximadamente 70%
dos empregos e por 85% de todos os negócios do município
de Camaçari. Nesse sentido, os desdobramentos desse
Plano Estratégico serão desenvolvidos junto com o SEBRAE-
BA e demais representantes do Sistema-S;

� O Sistema S será o principal parceiro do setor produtivo para
capacitar e orientar empresários e equipes para esse
momento pós-COVID-19. Esses treinamentos seguirão as
recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS.
Com esse propósito, será possível mensurar a quantidade e
a identidade dos capacitados, inclusive Camaçari já possui
um Termo de Fomento e faz parte do Programa Cidade
Empreendedora que engloba, sem nenhum custo extra ao
município, diversas ações necessárias, como capacitações
e treinamentos.

� Diretrizes Gerais de Saúde conforme orientações 
da OMS – Obrigatório;

� Utilização dos Equipamentos de Proteção 
Individual;

� Humanização do Atendimento;

� Adequação do Pequeno Negócio à nova 
realidade de mercado;

� Acesso ao crédito;

� Educação Empreendedora;

� Novas Políticas Fiscais;

� Novas Políticas de Atração de Investimentos.
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� Atenção! Todas as atividades não especificadas neste documento ou no site da prefeitura devem seguir as Diretrizes
Gerais.

www.camacari.ba.gov.br

� Preservar grupos de risco: idosos, doentes crônicos, gestantes e crianças;

� Evitar Aglomerações;

� Responsabilidade Individual;

� Permitir, mediante um licenciamento provisório (válido por 10 dias e realizado no site da Prefeitura), o retorno das
atividades econômicas.

Acesse o site da Prefeitura de Camaçari para consultar sobre sua atividade

Diretrizes de Implementação

Implementação do Isolamento Seletivo

O isolamento seletivo prevê a abertura de comércios de rua e de shoppings, com regras rígidas, além da
responsabilidade individual, que é a base do isolamento seletivo.

6
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� Atenção! Todas as atividades não especificadas neste documento ou no site da prefeitura devem seguir as Diretrizes
Gerais.

www.camacari.ba.gov.br

� Preservar grupos de risco: idosos, doentes crônicos, gestantes e crianças;

� Evitar Aglomerações;

� Responsabilidade Individual;

� Permitir, mediante um licenciamento provisório (válido por 10 dias e realizado no site da Prefeitura), o retorno das
atividades econômicas.

Acesse o site da Prefeitura de Camaçari para consultar sobre sua atividade

Diretrizes de Implementação

Implementação do Isolamento Seletivo

O isolamento seletivo prevê a abertura de comércios de rua e de shoppings, com regras rígidas, além da
responsabilidade individual, que é a base do isolamento seletivo.
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DIRETRIZES GERAIS
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1. Uso obrigatório de máscaras;

2. Manter o distanciamento social (2 metros de distância);

3. Limpar e desinfectar ambientes com intervalo de 2 em 2 horas, explicitando os protocolos seguidos;

4. Monitorar a saúde dos empregados (aferição de temperatura superior a 37.8 °C e testagem rápida) e também dos
clientes, visitantes e fornecedores na entrada dos estabelecimentos;

5. Uso obrigatório e/ou disponibilização de limpa sapato, tapete ou toalha umidificada com hipoclorito de sódio a 2% para
higienização e desinfecção de calçados na entrada do estabelecimento;

6. Intercalar e alternar horários de atendimento dos estabelecimentos (lojas de rua e centros comerciais e/ou por atividade
econômica em até 3 turnos horários de entrada/saída diferenciados de modo a não sobrecarregar o transporte público
de passageiros);

7. Priorizar reuniões por videoconferência;

8. Ampliar a divulgação, por meio de comunicados sistemáticos, instruindo prestadores de serviços e usuários/clientes sobre
as normas de proteção em vigência no estabelecimento;

9. Disponibilizar álcool a 70% e álcool em gel a 70% para todos (clientes, colaboradores, fornecedores, visitantes);

10.Priorizar o afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes ao grupo de risco, tais como pessoas com
idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos e gestantes.

As Diretrizes Gerais são:

Diretrizes Gerais

As Diretrizes Gerais devem ser seguidas por todos os setores do comércio e serviços, essenciais ou não,
objeto de medidas restritivas ou não, para a reabertura e/ou continuidade das respectivas atividades.

8
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9

• Sempre que possível, realizar serviço com 
agendamento dos clientes;

• Afastar imediatamente os funcionários que 
apresentem sintomas respiratórios;

• Viabilizar transporte alternativo para funcionários, de 
modo a evitar o uso de transporte coletivo, sempre 
que possível;

• Reorganizar a jornada de trabalho dos funcionários 
com escala diferenciada, de forma que o horário de 
entrada e saída recaiam fora dos horários de pico do 
uso do transporte público.

• Manter distanciamento entre clientes e trabalhadores de 
2 metros;

• Realizar controle do número de pessoas que adentram 
ao estabelecimento, de modo a garantir o afastamento 
de 2m entre clientes;

• Manter os ambientes ventilados e com garantia de 
espaçamento entre pessoas;

• Viabilizar na entrada dos serviços tapete ou toalha 
umidificada com hipoclorito para higienização de 
sapatos e álcool em gel para limpeza das mãos;

• Realizar limpezas das instalações e todas as superfícies 
de contato;

ORIENTAÇÕES GERAIS

Camaçari Unida Contra 
o COVID -19

GRUPOS FUNCIONAMENTO ATIVIDADES

FASE III - GRUPO 1

Saúde, Beleza 
e Estética

� Livre

OBSERVAÇÕES

� Consultórios, Laboratórios de Análises 
Clinicas, Clínicas Particulares e 
Odontológicas, 

DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO A PARTIR DE 05:00H DE 19 DE ABRIL DE 2021.

• Segunda à sábado de 09:00 
às 18:00h.¹

� Shoppings e Galerias Comerciais;

• Livre � Supermercados, Mercados Feiras Livres, Delicatessens, 
Padarias, Açougues e Lojas de Conveniência.³

• Segunda à Sábado de 10:00 
às 20:00h¹

� Comércio de rua.

• A praça de alimentação com 50% de ocupação;
• Academia – acesso especial;
• Cinema – Suspenso.

FASE III - GRUPO 2
Comércio, 
Industrias e 
Serviços

� Academias e esportes individuais;

1: Os horários acima podem ser limitados pelo toque de recolher. 2: Estacionamentos voltam ao Normal. 3: Proibida a comercialização de bebidas alcoólicas aos finais de semana.

� Livre¹

• Segunda à sábado de 10:00 
às 18:00h¹

• Salões de beleza, Barbearias 
e Estúdio de tatuagem.

• Livre • Farmácias e Drogarias

• Aos sábados o horário de início das atividades é livre

• Livre � Clínicas Veterinárias e Pet Shops.

• Livre¹ � Oficinas Mecânicas e Borracharias.

• Livre¹ � Loja de Materiais de Construção.

� Construção Civil• Segunda à sexta de 07:00 às 
16:00h.¹

• Livre � Industrias

• Todos os dias de 11:00 às 
20:00¹

� Bares, Restaurantes, Pizzarias e similares

� Lanchonetes• Todos os dias de 07:00 às 
17:00¹

• Livre � Postos de Combustíveis e pontos de 
comercialização de gás de cozinha

• Livre • Agencias Bancárias, Lotéricas e Correspondentes 
Bancários

• Segunda à sábado de 09:00 
às 18:00h.¹

� óticas
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EM BRANCO
Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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