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DECRETO Nº 7594/2021
DE 06 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a tr igésima sexta 

alteração no Decreto Municipal nº 

7365, de 1º de julho de 2020, no âmbito 

do Município de Camaçari, em atuação 

conjunta com o Estado da Bahia e 

dema is  Mun i c íp i os  da  Reg ião 

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;

Considerando que a taxa de ocupação dos leitos de 

UTI no Município se mantém, por período superior a 05 

(cinco) dias consecutivos, inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento); 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, conforme 
Decreto nº 20.623, de 05 de agosto de 2021;

DECRETA

Art. 1º Fica alterado o artigo 11 do Decreto nº 7365, de 
1º de julho de 2020, com redação conferida pelo Decreto 
7535, de 10 de maio de 2021, que dispõe sobre a 
suspensão dos prazos administrativos no âmbito da 
Administração Municipal, passando a conter a seguinte 
redação:

“Art. 11 Permanecem suspensos os prazos 
administrativos do Munici ́pio, com as 
ressalvas e disciplina abaixo descritas. 

§ 1º A suspensaõ a que se refere o caput 
aplica-se aos prazos em curso no âmbito do 
contencioso administrativo, incluindo o 
prazo concedido ao sujeito passivo para 
apresentaça ̃o de reclamaça ̃o, defesa ou 
interposiçaõ de recursos.

§ 1º-A Uma vez verificada a viabilidade de 
retorno da instrução processual por meio dos 
instrumentos eletrônicos (digitalização de 
processo, comunicação processual via e-
mail etc.), deverá a Administração Pública 
promover a notificação do interessado, 
dando-lhe acesso aos autos do processo, 

como forma de garantir a ampla defesa e 
contraditório, bem assim comunicando do 
retorno ou início dos prazos processuais.  

§ 2º No periódo em que estiverem vigentes 
as medidas preventivas imprescindiv́eis ao 
combate do COVID-19 disciplinadas nesse 
Decreto, apenas seraõ realizadas sessoẽs 
de julgamento pela Junta de Julgamento de 
Processos Fiscais e  Conselho Municipal de 
Contribuintes que atendam a uma das 
seguintes hipóteses:

a) tenham em pauta a anaĺise de recursos 
voltados a ̀ aplicaça ̃o de entendimentos 
consolidados pela Secretaria da Fazenda 
que sejam favorav́eis aos contribuintes; ou

 

b) sejam realizadas por meio de Plataforma 
de Videoconferência disponibilizada pela 
Secretaria da Fazenda, de forma a 
possibilitar a plena participação pelo 
Contribuinte interessado.  

§ 2º-A As sessoẽs da Junta de Julgamento 
de Processos Fiscais e do Conselho 
Municipal de Contribuintes realizadas na 
forma alínea 'a' do paraǵrafo anterior seraõ 
designadas mediante autorizaçaõ especif́ica 
do Secretaŕio Municipal da Fazenda, que 
devera ́aprovar a pauta de julgamentos. 

§ 2º-B As sessões da Junta de Julgamento 
de Processos Fiscais e do Conselho 
Municipal de Contribuintes realizadas na 
forma alínea 'b' do parágrafo anterior 
independerão da matéria e deverão ser 
precedidas de prévio ato de comunicação 
processual ao Contribuinte interessado, a 
ser realizado com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias, por correio eletrônico nos 
termos do art. 234, inciso II, do Código 
Tributário Municipal.

§ 2º-C A Secretaria da Fazenda devera ́
promover a publicaçaõ no Diaŕio Oficial com 
as informaçoẽs sobre a sessaõ, como data e 
hora ́rio a se realizar, bem como dos 
processos nela incluid́os, com antecedência 
mińima de 48h (quarenta e oito horas). 

§ 3º A suspensão dos prazos disciplinada 
neste artigo não se aplica aos prazos no 
âmbito dos procedimentos licitatórios, os 
quais terão curso regular, cabendo a ̀
Diretoria de Compras (DICOMP) manter os 
m e i o s  n e c e s s á r i o s  a o  a c e s s o  à s 
informaçoe ̃s pelos licitantes, bem assim 
adotar as medidas necessa ́rias para a 
realizaça ̃o das sesso ̃es pu ́blicas nos 
processos licitato ́rios, respeitando as 
medidas de prevença ̃o orientadas pelas 
a u t o r i d a d e s  d e  s a u ́ d e  p u ́ b l i c a , 
especialmente a disponibilizaçaõ de aĺcool 
em gel, manutençaõ da distância mińima de 
2m (dois metros) entre os presentes e 
exigindo a utilizaçaõ de maścaras por todos, 
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esta sob a responsabilidade de cada um, 
individualmente, permitindo-se, diante da 
a l e g a ç a ̃ o  d e  f a l t a  d a s  m a ́ s c a r a s 
comercializadas, a utilizaçaõ de mascaras 
em modelos alternativos, nos termos da 
orientaça ̃o do Ministe ́r io da Sau ́de 
(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/46645-mascaras-caseiras-podem- 
a j u d a r - n a - p r e v e n c a o - c o n t r a - o -
coronavirus).”

Art. 2º Fica alterado o artigo 16 do Decreto nº 7365, de 
1º de julho de 2020, especificamente para prorrogar o 
prazo de vigência da disciplina conjunta e uniforme 
sobre as restrições à locomoção, atividades e serviços 
em relação àquela adotada pelo Governo do Estado e 
demais cidades da Região Metropolitana de Salvador, 
passando a conter a seguinte redação:

“Art. 16 - Fica suspensa a medida sanitária 
de restriçaõ de locomoçaõ noturna.” 

Art. 3º 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 nas disposições 
contidas neste Decreto e em consonância à 
regulamentação contida no Decreto Estadual nº 20.623, 
de 05 de agosto de 2021.

Art. 4º 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 06 DE AGOSTO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
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Camaçari Unida Contra 
o COVID -19

GRUPOS FUNCIONAMENTO ATIVIDADES

FASE III - GRUPO 1

Saúde, Beleza 
e Estética

Livre¹

OBSERVAÇÕES

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

DECRETO 7594/2021 - DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO A PARTIR DE 06 DE AGOSTO DE 2021.

• Livre¹

Shoppings e Galerias Comerciais;

• Livre¹ Supermercados, Mercados, Feiras Livres, Delicatessens, 
Padarias, Açougues e Lojas de Conveniência.

Comércio de rua.

• Serviços (SAC e Lotéricas) horário regulamentar da instituição;
• A praça de alimentação com 50% de ocupação;
• Academia – acesso especial;
• Cinema – com 50% de ocupação.

FASE III - GRUPO 2
Comércio, 
Industrias e 
Serviços

Academias e esportes individuais;

1: Os horários acima podem ser limitados pelo toque de recolher instituído por Decreto Estadual. 2: Estacionamentos voltam ao Normal.

Livre¹

• Livre¹ • 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• Livre¹

• Livre Industrias

Bares, Restaurantes, Pizzarias e similares

Lanchonetes• Livre¹

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

• Livre • Agências Bancárias, Lotéricas e Correspondentes 
Bancários

• Livre¹ óticas

• Livre¹

• Livre
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GRUPOS FUNCIONAMENTO ATIVIDADES OBSERVAÇÕES

• Livre¹ Escritórios Administrativos, Escritórios de 
Advocacia e Contabilidade

FASE III - GRUPO 3

Religião, Escritórios, 
Prestação de Serviços
e Hotéis/Pousadas

• Livre¹ Atos Religiosos

FASE III - GRUPO 5

Entretenimento

• Livre¹

1: Os horários acima podem ser limitados pelo toque de recolher instituído por decreto Estadual. 2: Estacionamentos voltam ao Normal. 

FASE III - GRUPO 4

Educação

• Livre¹ Autoescolas 

Serviços Básicos de Turismo

Eventos

Praias; Margem de rios; Jardins públicos; 
Praças públicas, Parques Públicos e afins.

• Livre¹

Cursos Livres, Complementares e Profissional

Funcionalismo Público não essencial.
• De segunda à sexta-feira de 

08h às 17h;

Hotéis, Pousadas e Similares.• Livre

Administrativo Escolar

• Livre¹

• Livre¹

• Livre Call centers

• Livre¹

• Livre • Cartórios

• Livre¹. Clubes Sociais 50% da ocupação;

• Livre¹

DECRETO 7594/2021 - DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO A PARTIR DE 06 DE AGOSTO DE 2021.

50% da ocupação ou no máx. 300 pessoas;
Eventos desportivos e amadores somente poderão 
acontecer sem público.

Instituições educacionais particulares;
Devendo seguir medidas instituídas pelo Decreto 
Municipal  n° 7582/2021 de 17 de julho de 2021.

Instituições educacionais públicas municipais;• Livre¹

• Suspenso. Shows e festas, públicas ou privadas

Devendo seguir medidas instituídas pelo Decreto 
Municipal  n° 7582/2021 de 17 de julho de 2021.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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