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DECRETO Nº022/2021 

  

EMENTA: Estabelece restrições  das 

atividades econômicas,   e restrições 

de horários,  e dá outras 

providências. 

 

 

     O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALOÁ, no uso de suas atribuições que 

lhes são conferidas pelas Constituições da República e do Estado, 

sobretudo pela Lei Orgânica Municipal, resolve: 

 

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou, em 
11 de março de 2020, o surto da COVID-19, doença causada pelo novo 
coronavírus (denominado SARS-CoV-2), como pandemia; 
  
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição Federal de 1988, em 
particular do inciso II do art. 23, do inciso XII do art. 24 e do art. 198, compete 
concorrentemente à União, aos Estados e Distrito Federal e os Municípios 
legislarem e executarem medidas concernentes à promoção e à proteção da 
saúde pública em caráter preventivo e assistencial; 
  
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 
surto de 2019, e do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a edição  sucessiva  de  atos  normativos  estaduais  
à  medida  que novas circunstâncias foram se configurando, bem  como  a  
necessidade  de  sistematizar  a legislação, conferindo maior segurança e 
transparência em relação às normas em vigor, 
 
CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual n° 49.193, de 10 de julho de 2020, 
que altera o Decreto Estadual nº 49.055, de 31 de maio de 2020, sistematizando 
as regras relativas às medidas temporárias para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
conforme previsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação; 
  
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de prolongar a vigência de medidas 
restritivas rígidas, ampliando-se o prazo da quarentena, em face dos novos 
números de casos confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus 
e a elevada ocupação dos leitos de UTI existentes no Estado; 
  
CONSIDERANDO por fim, a necessidade de mitigação dos danos sociais e 
econômicos decorrentes da ampliação de medidas restritivas rígidas em nosso 
Estado, por mais esse período, 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º  As medidas restritivas temporárias para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, 
COVID-19, em todo o Território de Saloá, passa a viger  com as seguintes 
alterações, a partir de 28 de abril de 2021, obedecendo-se os protocolos 
específicos, especialmente quanto à limitação da capacidade de ocupação dos 
ambientes e horários de funcionamento, da seguinte forma: 
  
I – Ficam proibidos as seguintes atividades econômicas e sociais: 

a) Bares e Restaurantes e similares, com exceção de entrega por Delivery; 
b) Academias e similares no âmbito do Município de Saloá; 
c) Realização de celebrações religiosas presenciais em igrejas, templos e 

demais locais de culto; e 
  
II - Fica permitido o atendimento ao público e funcionamento regular das 
atividades econômicas, sem aglomeração, respeitando-se os seguintes horários: 
  
a) das 08:00h às 18:00h de segunda-feira a sexta-feira, e das 8:00h às 17h nos 
finais de semana e feriados, com no máximo 30% (trinta por cento) da 
capacidade: 
  
1. comércio em geral; 
  
2. escritórios comerciais e de prestação de serviços; e 
  
3. salões de beleza, barbearias, cabeleireiros e similares; 
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b) das 05:00h às 20:00h de segunda-feira a sexta-feira e nos finais de semana 
e feriados: 
 
1 – Padarias. 
  
§ 1º Os estabelecimentos comerciais devem observar os horários previstos na 
alínea “a” do inciso II do caput, exceto as seguintes atividades que podem 
estabelecer horários distintos: 
  
I - serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e 
demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área de 
saúde, observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares 
editadas pelo Secretário de Saúde; 
  
§ 2º Os restaurantes, lanchonetes, bares e similares, em qualquer horário, 
podem realizar entrega a domicílio e funcionar como ponto de coleta e por drive 
thru, com exceção dos estabelecimentos da Praça São Vicente e Agamenon 
Magalhães, os quais continuam proibidos de funcionar a partir das 18:00 
horas, sendo-lhes vedado também o funcionamento por drive-thru e de 
coleta.  
 
Art. 3º Continuam suspensas a retomada das aulas e atividades presenciais nas 
escolas públicas e privadas no âmbito do Município de Saloá. 
  
Art. 4º As atividades econômicas e sociais, cujo funcionamento não tenha sido 
expressamente disciplinado neste Decreto, deverão observar o horário de 
funcionamento das 08:00h às 18:00h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 8h 
às 17h, nos finais de semana e feriados. 
  
Art. 5º Permanece vedado em todo o Município de Saloá o funcionamento dos 
estabelecimentos e a prática das atividades seguintes: 
  
I - clubes sociais, esportivos e agremiações; 
  
II - parques de diversão, temáticos e similares; e 
  
III - competições e práticas esportivas coletivas, profissionais ou voltadas ao 
lazer. 
  
Art. 6º Permanece vedada no Território do Município de Saloá a realização de 
shows, festas, eventos sociais e corporativos de qualquer tipo, com ou sem 
comercialização de ingressos, em ambientes fechados ou abertos, públicos ou 
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privados, inclusive em clubes sociais, hotéis, bares, restaurantes, 
independentemente do número de participantes. 
  
Art. 7º Permanece obrigatório, em todo território do Município de Saloá, o uso de 
máscaras pelas pessoas, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os 
bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, 
nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive 
ônibus e vans. 
  
§ 1º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e 
operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus 
servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros. 
  
§ 2º Os órgãos públicos e os estabelecimentos privados devem fornecer as 
máscaras, a seus servidores, funcionários e colaboradores; 
 
§3º Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento na não 
observância do uso de máscaras pelo estabelecimentos privados; 
  
  
Art. 8º. O descumprimento do disposto neste Decreto poderá acarretar 
responsabilização dos infratores, além de interdição, nos termos da legislação 
existente. 
  
Art. 9. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, Saloá, 27 de abril de 2021 
 
 
 
 
   Rivaldo Alves de Souza Júnior 
           Prefeito 
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