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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

DECRETO Nº 7480/2021
DE 07 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a décima sexta alteração no 

Decreto Municipal nº 7365, de 1º de julho 

de 2020, especificamente para prorrogar 

as restrições sobre os 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 dasatribuições que lhe conferem a 
Lei Orgânica doMunicípio 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 prorrogação, pelo Governo do Estado, 
das já instituídas medidas de restrição aos serviços não 
essenciais e à locomoção noturna como medidas de 
combate à disseminação do COVID-19.

DECRETA

Art. 1º Ficam alterados os artigos 16-A a 16-E, todos do 
Decreto nº 7365, de 1º de julho de 2020, especificamente 
para instituir uma disciplina conjunta e uniforme sobre as 
restrições à locomoção, atividades e serviços em relação 
àquela adotada pelo Governo do Estado, passando a 
conter a seguinte redação:

Art. 16-A–A partir da 5h do dia 08 de março às 5h do dia 
15 de março de 2021 ficam suspensas as atividades de 
comércio e prestação de serviços no Município de 
Camaçari.

§ 1º Nãoestão submetidos à suspensão das atividades 
prevista neste artigo, devendo observar os protocolos 
geral e setoriais das atividades, além das demais normas 
vigentes, os seguintes estabelecimentos que prestam 
serviços essenciais:

I – supermercados, incluindo aqueles situados em 
shopping centers, desde que possuam entrada 
independente; panificadoras; delicatessens e açougues;

II – farmácias e drogarias;

III – agências bancárias e lotéricas;

IV – serviços públicos considerados essenciais;

V – estabelecimentos que estejam funcionando em regime de 
delivery, sendopermitido o sistema de retirada no local, desde 
que mantidas as portas fechadas ao público;

VI – serviços de saúde, incluindo aqueles situados em 
shopping centers, desde quepossuam entrada 
independente, e hospital dia;

VII – serviços de imagem radiológica;

VIII – atendimentos de tratamentos contínuos a exemplo 
de oncologia, hemoterapia e hemodiálise;

IX – laboratórios de análises clínicas, incluindo aqueles 
situados em shopping centers, desde que possuam 
entrada independente;

X – estabelecimentos que forneçam insumos 
hospitalares;

XI – clínicas veterinárias e pets shops, à exceção do 
serviço de banho e tosa, que só poderão ser realizados 
por meio de serviço de delivery;

XII – postos de combustíveis;

XIII – centrais de telecomunicações (call centers) que 
operem em regime de 24h.

XIV – oficinas mecânicas e borracharias, de segunda à 
sexta-feira, com funcionamento no horário reduzido das 
8h às 16h;

XV – correios e empresas de entrega de encomendas e 
mercadorias; 

XVI –cemitérios e serviços funerários;

XV – ót icas,  de segunda à sexta- fe i ra ,  com 
funcionamento no horário reduzido das 8h às 16h;

XVI – lojas de material de construção e serviços de 
construção civil, inclusive reformas, em imóveis não 
habitados, de segunda à sexta-feira, com funcionamento 
no horário reduzido das 8h às 16h;

XVII – hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de 
alojamento, desde que os serviços ofertados, como 
alimentação, estejam disponíveis exclusivamente para os 
hóspedes;

XVIII – assistência técnica, exclusivamente de caráter 
emergencial e por meio de atendimento domiciliar, 
limitado ao máximo de 2 (dois)funcionários para cada 
atendimento.

XIX – estabelecimentos comerciais que funcionem como 
restaurantes, bares e congêneres, os quais só poderão 
operar de portas fechadas, permitido o sistema de 
retirada no locale a modalidade de entrega em domicílio 
(delivery) até às 24h.

§ 2º - Fica permitido, ainda, o funcionamento shopping 
centers, centros comerciais e demais estabelecimentos 
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DECRETO



correlatos, exclusivamente no modelo drive thru, com 
horário de funcionamento especial das 10h às 19h, 
desde que submetido à aprovação da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público de Camaçari – STT e às 
demais regras da legislação municipal, no que couber;

§ 3º - Das 20h do dia 12 de março às 5h do dia 15 de 
março de 2021, fica proibida a comercialização de 
bebidas alcoólicas no Município de Camaçari. 

Art. 16-B - Fica vedada, em todo o território do Município, 
a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas 
amadoras do dia 08 de março ao dia 15 de março de 
2021, sendo permitidas as práticas individuais, desde 
que não gerem aglomerações.

Art. 16-C - Excepcionalmente, ficam autorizados, 
durante os períodos de restrição previstos nos arts. 16 e 
16-A deste Decreto, os serviços necessários ao 
funcionamento de toda e qualquer atividade industrial, do 
s e t o r  e l e t r o e n e r g é t i c o ,  d a s  c e n t r a i s  d e 
telecomunicações (call centers) que operem em regime 
de 24h e dos Centros de Distribuição e o deslocamento 
dos seus trabalhadores e colaboradores.

Art. 16-D - Ficam suspensos eventos e atividades, em 
todo o território do Município, independentemente do 
número de participantes, ainda que previamente 
autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, 
tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, 
cerimônias de casamento, eventos recreativos em 
logradouros públicos ou privados, circos, eventos 
científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, 
bem como aulas em academias de dança e ginástica, 
durante o período de 08 de março a 15 de março de 2021.

Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão 
ocorrer,  respei tados os protocolos sani tár ios 
estabelecidos, especialmente o distanciamento social 
adequado e o uso de máscaras, bem como com 
capacidade máxima de lotação de 30% (trinta por cento).

Art. 16-E - Ficam vedados, até às 5h (cinco horas) do dia 
15 de março de 2021, os procedimentos cirúrgicos 
eletivos não urgentes ou emergenciais, nas unidades 
hospitalares de saúde públicas e privadas do Município.

§ 1º - Não se enquadram na vedação prevista no caput 
deste artigo os procedimentos cirúrgicos a serem 
realizados em clínicas e estabelecimentos que funcionem 
exclusivamente como hospital dia.

§ 2º - Não se enquadram na vedação prevista no caput 
deste artigo os procedimentos cirúrgicos eletivos 
oncológicos e cardiológicos.

Art. 2ºPara 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.  

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

G A B I N E T E  D O  P R E F E I TO  M U N I C I PA L D E 

CAMAÇARI,  EM 07 DE MARÇO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentos - SEGOV
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