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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 
deveraõ encerrar as suas atividades com ate ́30 (trinta) 
minutos de antecedência do periódo estipulado no caput 
deste artigo, de modo a garantir o deslocamento dos 
seus funcionaŕios e colaboradores as̀ suas residências.

§ 4º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem 
como restaurantes, bares e congêneres deverão 
encerrar o atendimento presencial às 17:30h, permitidos 
os serviços de entrega em domicílio (delivery) de 
alimentação até às 24h.

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

I - o funcionamento dos terminais rodoviários, 
metroviaŕios, aquaviaŕios e aeroviaŕios, bem como o 
deslocamento de funcionaŕios 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 19h às 05h até 
o dia 29 de março de 2021.

Art. 16-A – Ficam suspensas, até às 5h do dia 29 de 
março de 2021, as atividades de comeŕcio e prestaçaõ de 
serviços no Municiṕio de Camaçari.

§ 1º Naõ estaõ submetidos a ̀suspensaõ das atividades 
prevista neste artigo, devendo observar os protocolos 
geral e setoriais das atividades, aleḿ 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 – farmaćias e drogarias;

III – agências bancaŕias e loteŕicas;

DECRETO Nº 7497/2021
DE 20 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre a décima oitava 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 Municíp ios 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, na forma do 
Decreto Estadual nº 20.324, de 19 de março de 2021.

DECRETA

Art. 1º Ficam alterados os artigos 16 a 16-E, todos do 
Decreto nº 7365, de 1º de julho de 2020, especificamente 
para prorrogar a disciplina conjunta e uniforme sobre as 
restrições à locomoção, atividades e serviços em relação 
àquela adotada pelo Governo do Estado por meio do 
Decreto Estadual nº 20.324, de 19 de março de 2021, 
passando a conter a seguinte redação:

“Art. 16 - Fica determinada a restriçaõ de locomoçaõ 
noturna, vedados a qualquer individ́uo a permanência e o 
trânsito em vias, equipamentos, locais e praças pub́licas, 
das 18h as̀ 05h, até 01 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 
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IV – serviços pub́licos considerados essenciais;

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

VI – serviços de saud́e, incluindo aqueles situados em 
shopping centers, desde que possuam entrada 
independente, e hospital dia;

VII – serviços de imagem radioloǵica;

VIII – atendimentos de tratamentos contińuos a exemplo 
de oncologia, hemoterapia e hemodiaĺise;

IX – laboratoŕios de anaĺises clińicas, incluindo aqueles 
situados em shopping centers, desde que possuam 
entrada independente;

X – estabelecimentos que forneçam insumos 
hospitalares;

XI – clińicas veterinaŕias e pets shops, a ̀ exceçaõ do 
serviço de banho e tosa, que so ́poderaõ ser realizados 
por meio de serviço de delivery; 

XII – postos de combustiv́eis;

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

XIV – oficinas mecânicas e borracharias, com 
funcionamento no horário reduzido das 8h às 16h;

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

XVI – cemiteŕios e serviços funeraŕios;

XV – óticas, com funcionamento no horário reduzido das 
8h às 16h;

XVI – lojas de material de construção e serviços de 
construçaõ civil, inclusive reformas, em imov́eis naõ 
habitados, com funcionamento no horário reduzido das 
8h às 16h;

XVII – hoteís, pousadas e demais estabelecimentos de 
alojamento, desde que os serviços ofertados, como 
alimentaçaõ, estejam disponiv́eis exclusivamente para 
os hośpedes;

XVIII – assistência teć nica, exclusivamente de carat́er 
emergencial e por meio de atendimento domiciliar, 
limitado ao max́imo de 2 (dois) funcionaŕios 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 local e a modalidade de entrega em domicílio 
(delivery) até às 24h. 

§ 2º - Fica permitido, ainda, o funcionamento shopping 
centers, centros comerciais e demais estabelecimentos 
correlatos, exclusivamente no modelo drive thru, com 
horário de funcionamento especial das 10h às 17:30h, 
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 18h do dia 19 de março até às 5h do dia 22 de 
março de 2021 e das 18h do dia 26 de março até às 5h do 
dia 26 de março de 2021, fica proibida a comercialização 
de bebida alcooĺica em quaisquer estabelecimentos, 
inclusive por sistema de entrega em domiciĺio (delivery), 
no Município de Camaçari.

§ 4º Durante o período previsto no caput, os 
estabelecimentos que funcionem como supermercados, 
hipermercados e atacadoẽs so ́ poderaõ comercializar 
gêneros alimentićios e produtos de limpeza e higiene e as 
farmaćias so ́ poderaõ comercializar medicamentos e 
produtos voltados a ̀saud́e.

§ 5º Para o cumprimento do quanto disposto no parágrafo 
antecedente, os estabelecimentos que funcionem como 
supermercados, hipermercados e atacadoẽs deveraõ 
isolar seçoẽs, corredores e prateleiras nos quais estejam 
expostos os produtos naõ enquadrados como gêneros 
alimentićios ou produtos de limpeza e higiene e as 
farmácias deverão isolar seções e prateleiras nas quais 
estejam expostos produtos não enquadrados como 
medicamentos e produtos voltados à saúde.

Art. 16-B - Fica vedada, em todo o território do Município, 
a prática de quaisquer atividades esportivas coletivas 
amadoras até o dia 29 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 
setor eletroenergético, das centrais de 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, até 
o dia 01 de abril de 2021.

 
Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão 
ocorrer, respeitados os protocolos sanitários 
estabelecidos, especialmente o distanciamento social 
adequado e o uso de máscaras, instalaçoẽs fiś icas 
amplas, que permitam ventilaçaõ natural cruzada, bem 
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como com capacidade máxima de lotação de 30% (trinta 
por cento).

Art. 16-E - Ficam vedados, até às 5h (cinco horas) do dia 
29 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. 16-F - A retomada escalonada das atividades 
econômicas fica condicionada a ̀ manutençaõ, por 05 
(cinco) dias consecutivos, da taxa de ocupaçaõ dos leitos 
de UTI em percentual igual ou abaixo de 80 (oitenta).

Paraǵrafo uńico - O funcionamento das atividades 
econômicas devera ́ respeitar os protocolos sanitaŕios 
estabelecidos, bem como as determinaçoẽs exaradas 
pelo Poder Pub́lico.”

Art. 2º 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.  

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM  20 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 Documentação - SEGOV

EM BRANCO
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