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XXXVII -

o distanciamento de 1,5m entre as pessoas deve ser observado em
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

todas as áreas de circulação dos centros de convenções e eventos, inclusive nas escadas rolantes,
que deverão ter higienização constante dos corrimãos;
XXXVIII -

as áreas dos centros de convenções e eventos que não estiverem sendo

utilizadas deverão permanecer isoladas, sem permitir acesso ao público;
XXXIX -

todas as comunicações nas áreas comuns dos centros de convenção

e eventos sobre higienização, distanciamento e demais medidas de redução dos riscos de
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contaminação deverão estar escritas, além de português, em inglês e espanhol;
XL -

o acesso de fornecedores deve ser reduzido, sendo que os mesmos

devem permanecer apenas o tempo necessário para a entrega dos produtos, cumprindo ainda todos
os requisitos do Protocolo Geral;
XLI -

os sanitários deverão dispor de pias, preferencialmente sem

acionamento manual, com água, sabão, papel toalha e lixeira com tampa e acionamento por pedal,
não sendo permitido o uso de secadores de mãos automáticos;
XLII -

próximo a todos os lavatórios, devem ser afixadas instruções sobre

a correta higienização das mãos, inclusive quanto à forma de fechamento das torneiras de
acionamento manual;
XLIII -

o lixo e resíduos devem ser removidos constantemente e terão que ser

descartados de forma segura;
XLIV -

deverão ser observados os decretos vigentes, especialmente os

que estabelecem restrições/proibição de funcionamento para setores específicos, como bares e
restaurantes, eventos musicais e artísticos, teatro etc.

Alterações de Protocolos
Art. 5º Ficam alterados os artigos 2° e 3° do Decreto nº 32.656, de 05 de agosto de
2020, que passam a vigorar com as seguintes redações:
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“Art. 2°........................................................................................................

DECRETO Nº 32.815 de 11 de setembro de 2020

XXVI – o consumo de alimentos fica permitido somente nas áreas das cantinas
Define protocolo setorial para o mercado das
e lanchonetes;
Flores e para o Mercado do Bonfim e revoga
...................................................................................................................
dispositivos do Decreto nº 32.280, de 2020 na
forma que indica.
XXXIV – as cantinas e lanchonetes poderão funcionar, desde que obedeçam às
medidas previstas no protocolo setorial para restaurantes, bares, lanchonetes
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
e similares, conforme art. 5° deste Decreto;
das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista
...................................................................................................................
o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na a Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março
de 2020,
Art. 3°.........................................................................................................
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
II – os estabelecimentos localizados em Shopping Centers e Centros
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
Comerciais seguirão o horário destes empreendimentos e, para os demais
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
estabelecimentos, o horário de funcionamento será de segunda-feira a
domingo, das 10h às 20h;
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana
III – o limite de atendimento simultâneo será de 50% da capacidade máxima
pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
de clientes;” (NR)
Considerando que como medida para conter o avanço da pandemia e preservar o
Disposições Finais
maior número de vidas foram adotadas pelo Município medidas temporárias de isolamento social e
Art. 6º Os titulares dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, no
ações restritivas para o funcionamento de atividades de diferentes setores econômicos;
âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares, relativamente à execução
deste Decreto, e decidir casos omissos.
Considerando que a partir de entendimentos mantidos com o Governo do Estado da
Bahia, foi acordado entre as partes um plano de fases e indicadores para garantir a retomada das
Art. 7º Este Decreto entra em vigor no dia 14 de setembro do presente ano.
atividades econômicas e sociais e assegurar que a reabertura seja feita de forma gradual, ordenada
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 11 de setembro de 2020.

e segura e com regras voltadas à mitigação da transmissão e do contágio pelo novo coronavírus;
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Considerando que o Decreto n° 32.580 de 15 de julho de 2020, que dispõe sobre os
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critérios de reabertura dos setores que tiveram suas atividades suspensas, estabelece tratamento
específico para reabertura dos espaços públicos,
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DECRETA:

Protocolo Setorial para a reabertura do mercado Municipal das Flores e Mercado
Municipal do Bonfim
Art. 1º Fica definido o seguinte protocolo setorial para funcionamento do Mercado
das Flores e Mercado do Bonfim.

I-

deverão ser observadas todas as determinações do protocolo geral, na

forma do art. 5º do Decreto nº 32.461, de 2020;
II -

o horário de funcionamento será de segunda-feira a sábado das 10h às

16h, exceto para os bares e restaurantes do Mercado do Bonfim, que seguirão o horário previsto no
Protocolo Setorial deste segmento, conforme art. 5° do Decreto n° 32.656 de 05 de agosto de 2020;
III -

antes da abertura destes mercados, os permissionários e funcionários

serão submetidos a testagem para identificação de possível infecção pela COVID-19;
IV -

todos os funcionários devem usar máscaras e Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs) adequados;
V-

cada permissionário deverá disponibilizar álcool 70% para uso dos

funcionários e clientes;
VI -

em caso de filas, estas deverão ser ordenadas observando o

distanciamento de 1,5m entre as pessoas e o uso obrigatório de máscaras;
VII -

é obrigatório afixar, em locais visíveis ao público, o protocolo geral e o

VIII -

pessoas pertencentes aos grupos de risco devem ter atendimento

protocolo setorial;

prioritário para reduzir seu tempo de permanência nos mercados;
IX -

fica proibida a realização de experimentação, teste ou prova de produtos

dos mercados, devendo os espaços reservados aos provadores permanecer fechados ao público;
X-

em cada box será permitido o acesso de um único cliente por vez;

XI -

não poderão ser realizados eventos ou promoções que possam gerar

aglomeração de pessoas.

MARIA RITA GÓES GARRIDO
Controladora Geral do Município

DECRETOS SIMPLES
DECRETO de 11 de setembro de 2020

Disposições Finais
Art. 2º Os titulares dos órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações, no
âmbito de sua competência, poderão expedir normas complementares, relativamente à execução

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições,

deste Decreto, e decidir casos omissos.
RESOLVE:
Art. 3º Ficam revogados os incisos II, III e IV do art. 3°, do Decreto nº 32.280 de 23
de março de 2020.

Considerar exonerada, a pedido, desde 08/09/2020, JAYNE REIS GOMES SATURNINO, do
cargo em comissão de Oficial de Gabinete, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 11 de setembro de 2020.
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