
Legislação

Decreto Municipal n° 32.248 de 14/03/2020 

• Medidas de prevenção ao coronavírus nos órgãos 

municipais;

• Licenciamento de eventos aprovados somente após 

avaliação do Gabinete do Prefeito;

• Suspensão de eventos públicos com 500 ou mais pessoas;

• Informação compulsória dos casos por todos os laboratórios.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.256 de 16/03/2020

• Suspensão do recadastramento de servidores aposentados e 

pensionistas da Prefeitura;

• Suspensão de férias e licenças dos servidores lotados no Gabinete 

do Prefeito (GABP), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

Secretaria Municipal de Combate à Pobreza e Proteção Social 

(SEMPRE), Coordenadoria da Defesa Civil (CODESAL) e Guarda 

Civil Municipal (GCM);

• Execução de atividades remotas para servidores municipais com 

mais de 65 anos;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.256 de 16/03/2020

• Fechamento dos parques públicos municipais;

• Suspensão do funcionamento de academias de ginástica, cinemas, 

teatros e demais casas de espetáculo e parques infantis privados;

• Suspensão das atividades escolares públicas e privadas.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.268 de 18/03/2020

• Decretação da Situação de Emergência no Município de Salvador;

• Possibilidade de requisição de bens e serviços privados, com justa

indenização;

• Dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados 

ao combate à emergência;

• Redução do expediente nas unidades da Prefeitura que não estejam 

no enfrentamento direto à emergência;

• Suspensão do atendimento presencial de serviços não essenciais 

nas repartições municipais;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.268 de 18/03/2020

• Suspensão do funcionamento de Shopping Centers, Centros 

Comerciais e correlatos;

• Apoio e suporte da SEMPRE às unidades públicas e privadas de 

acolhimento de idosos, com colchões, cestas básicas, material de 

limpeza, etc.;

• Realização de campanhas publicitárias de orientação e precaução 

do contágio do coronavírus;

• Aumento da quantidade de medicamentos dispensados e do prazo 

de validade de receitas;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.268 de 18/03/2020

• Possibilidade de terceiros retirarem medicamentos para evitar o 

deslocamento de idosos aos postos de saúde;

• Antecipação da Campanha de Vacinação da gripe;

• Fechamento do Elevador Lacerda e do Mercado Modelo;

• Estabelecimento de trabalho remoto para servidores municipais com 

mais de 60 anos, gestantes, com doenças crônicas e respiratórias e 

que utilizem medicamentos imunossupressores;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.268 de 18/03/2020

• Suspensão de viagens de servidores municipais para os Estados do 

Rio e São Paulo, além de todas as viagens internacionais;

• Entrega eletrônica, por parte dos servidores municipais, de 

atestados de licença médica referente ao coronavírus ou outras 

viroses respiratórias.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.272 de 19/03/2020

• Suspensão das atividades de clubes sociais, recreativos e esportivos;

• Interdição das praias do Porto da Barra, Farol da Barra, Piatã, Itapuã, Rio 

Vermelho e Ribeira;

• Proibição do comércio nas praias da cidade;

• Redução de 30% no número de funcionários de call centers;

• Suspensão dos serviços odontológicos eletivos;

• Redução de 30% da frota de ônibus da cidade, fora dos horários de pico;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.272 de 19/03/2020

• Dispensa da averiguação presencial da Autodeclaração de candidatos 

negros;

• Interrompidos os prazos de candidatos aprovados em concursos públicos 

e processos seletivos simplificados, com exceção da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS);

• Fornecimento de fraldas e cestas básicas para crianças portadoras de 

microcefalia;

• Fornecimento de cestas básicas para os alunos matriculados em creches 

conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação (SMED).

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.275 de 21/03/2020

• Possibilidade de requisição administrativa de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI´s) para enfretamento do coronavírus, com posterior 

indenização;

• Possibilidade de requisição administrativa de imóveis existentes para 

enfrentamento ao coronavírus, com posterior indenização;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.280 de 23/03/2020

• Suspensão do funcionamento dos seguintes estabelecimentos:

▪ Casas de shows e espetáculos;

▪ Boates, danceterias e salões de danças;

▪ Casas de festas e eventos;

▪ Clínicas de estética e salões de beleza;

▪ Bares, restaurantes e lanchonetes;

▪ Lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.280 de 23/03/2020

• Proibição de ações de emissão sonora em logradouros públicos e 

estabelecimentos particulares;

• Fechamento dos seguintes mercados municipais:

▪ Mercado Municipal de Itapuã;

▪ Mercado Municipal de Cajazeiras;

▪ Mercado Municipal das Flores;

▪ Mercado Municipal do Bonfim;

▪ Mercado Municipal Antônio Lima – Liberdade.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.280 de 23/03/2020

• Suspensas as ações de perícia e atendimentos da Junta 

Médica de Salvador;

• Suspensão da concessão de alvarás e obras de Reparos 

Gerais, Reparos Simples, Ampliação e Reforma para imóveis já 

habitados, com exceção de obras de caráter emergencial;

• Fechamento de academias em prédios e condomínios.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.287 de 25/03/2020

• Requisição administrativa de serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

incluindo hospedagem em hotéis, motéis e pousadas, com indenização 

posterior;

• Antecipação do pagamento de proventos de aposentados e pensionistas;

• Estabelecimento de horário exclusivo, das 7h às 9h, para atendimento a 

idosos em mercados e supermercados;

• Suspensão do pagamento dos estacionamentos públicos abertos – Zona 

Azul;

• Sugerido o atendimento preferencial para idosos nos serviços delivery.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.288 de 25/03/2020

• Criação do Centro de Operações de Emergências para resposta ao novo 

Coronavírus (COE-NCOV), sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS).

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.297 de 26/03/2020

• Suspensão do funcionamento dos estabelecimentos de comércio de rua, 

excetuando os seguintes:

▪ Comércio de material de construção e limpeza;

▪ Serviços e comércio relacionados à atividade de saúde;

▪ Oficinas automotivas;

▪ Farmácias e supermercados, demais comércios de gêneros 

alimentícios, açougue e padaria;

▪ Serviços e comércio relativos à saúde animal;

▪ Estabelecimentos com área total inferior a 200 m2 (duzentos metros 

quadrados).

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.297 de 26/03/2020

• Suspensão das ações de perícia e demais atendimentos da Junta Médica 

do Município;

• Todos os atestados deverão ser entregues pelo correio eletrônico.

• Extensão do horário exclusivo de atendimento para idosos, das 7h às 9h, 

nos mercados e supermercados, para pessoas com diagnóstico de câncer 

e em uso de medicamentos imunossupressores.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.304 de 27/03/2020

• Esclarecimento que o horário especial exclusivo previsto para idosos em 

mercados e supermercados não se aplica aos atacados;

• Suspensão provisória de remessa obrigatória à PGMS de processos 

administrativos nos casos de dispensa emergencial, inexigibilidade de 

licitação, convênios, repactuações e revisões contratuais.

Decretos Municipais



Legislação

Lei Municipal n° 9.517 de 30/03/2020

• Instituição do “Auxílio Salvador por Todos”, que irá distribuir o valor de R$

270,00 por três meses, para os seguintes grupos: baianas de acarajé; 

ambulantes; feirantes; camelôs; barraqueiras; baleiros; taxistas, motoristas de 

aplicativos e mototaxis, com idade superior a 60 anos; guardadores de carro; 

recicladores; titulares do benefício moradia, em razão de vulnerabilidade 

social, que não recebem bolsa família; titulares do benefício moradia, 

cadastrados pelo Município como população de rua, que não recebam bolsa 

família;

Lei Municipal



Legislação

Lei Municipal n° 9.517 de 30/03/2020

• Autorização da prorrogação de ofício dos contratos administrativos, atas

de registro de preços e instrumentos congêneres desde 19/03/2020 até 03

meses após o encerramento do estado de emergência, nas mesmas

condições contratadas;

• Avaliação quanto à necessidade de readequação, suspensão parcial ou

total dos ajustes vigentes entre a Administração Pública Municipal e as

entidades privadas sem fins lucrativos;

Lei Municipal



Legislação

Lei Municipal n° 9.517 de 30/03/2020

• Criação do Comitê de Integração Institucional, que tem por finalidade 

centralizar a tomada de decisões, integrar e alinhar as ações 

governamentais de enfrentamento dos problemas decorrentes da 

pandemia do coronavírus, com vistas a prevenir, dar assistência à 

população e minimizar os impactos resultantes da situação de emergência, 

composto por diversos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal, presidido diretamente pelo Prefeito Municipal.

Lei Municipal



Legislação

Decreto Municipal n° 32.317 de 31/03/2020

• Prorrogação, por 15 dias, da suspensão das atividades de academias de

ginástica, cinemas, teatros e demais casas de espetáculos e parques infantis 

privados;

• Prorrogação, por 15 dias, da suspensão das atividades de classe da rede

municipal de educação e da rede privada de ensino;

• Adoção, por parte dos Conselhos Tutelares, do atendimento em regime de

plantão ou sobreaviso, preferencialmente não presencial, observado que, em 

nenhuma hipótese haverá prejuízo à promoção, defesa e controle para 

atendimento e efetivação dos direitos da criança e do adolescente;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.317 de 31/03/2020

• Cada Conselho Tutelar encaminhará diariamente relatório dos 

atendimentos do dia anterior;

• Extensão do fornecimento de cestas básicas para os alunos matriculados

na rede própria e também para aqueles atendidos pelo Projeto Pé na Escola.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.320 de 01/04/2020 

• Permite o funcionamento de agências bancárias, com as seguintes 

disposições:

• Nas filas, tanto dentro quanto fora da agência, deverá ser garantida 

distância mínima de 1m entre os clientes, por meio de sinalização ou 

outras ferramentas;

• Agências situadas em shopping centers ou centros comerciais, 

credenciadas para pagamento de benefícios municipais, estaduais ou 

federais, podem funcionar, desde que em acordo com os gestores do 

centro em que estão localizadas, observando a distância mínima.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.326 de 03/04/2020

• Interdição, até 18/04/2020, de todas as praias de Salvador, inclusive as 

atividades comerciais, com respectiva suspensão dos pagamentos dos 

preços públicos aplicáveis; 

• Prorrogação, até 19/04/2020, da suspensão do funcionamento dos 

Shoppings Centers, Centros Comerciais e demais estabelecimentos 

correlatos;

• Prorrogação, até 19/04/2020, da suspensão do funcionamento dos Clubes 

Sociais, Recreativos e Esportivos;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.326 de 03/04/2020

• Prorrogação, até 19/04/2020, da suspensão do funcionamento dos 

estabelecimentos de comércio de rua;

• Suspensa, por prazo indeterminado, a utilização de campos e quadras 

públicas municipais;

• Prorrogação, até 21/04/2020, as disposições referentes ao funcionamento 

de Call Centers, conforme disposto no art. 3° do Decreto n° 32.272 de 

19/03/2020.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.332 de 07/04/2020 (republicado no DOM 

de 16/04/2020)

• Prorrogação, até 23/04/2020, da suspensão do funcionamento das Casas

de Show e Espetáculos de qualquer natureza, das Boates, Danceterias,

Salões de Dança; das Casas de Festa e Eventos; das Clínicas de Estética e

Salões de Beleza; dos Bares, Restaurantes e Lanchonetes e das Lojas de

Conveniência situadas em Postos de Combustíveis;

• Prorrogação, até 23/04/2020, da proibição da realização de qualquer ação

que implique em emissão sonora em logradouros públicos e estabelecimentos 

particulares; 

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.332 de 07/04/2020 (republicado no DOM 

de 16/04/2020)

• Prorrogação, até 23/04/2020, do fechamento dos mercados municipais de 

Itapuã, de Cajazeiras, das Flores, do Bonfim e do Mercado Antônio Lima –

Liberdade;

• Prorrogação, até 23/04/2020, da suspensão da Concessão de Alvarás de 

Obra de Reparo Gerais, Reparo Simples, Ampliação, Reforma e 

Construção;

• Prorrogação, até 23/04/2020, da suspensão da execução das obras e 

intervenções em imóveis residenciais e comerciais já habitados, com 

alvarás já concedidos;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.332 de 07/04/2020 (republicado no DOM 

de 16/04/2020)

• Prorrogação, até 23/04/2020, da suspensão das obras e intervenções em 

imóveis já habitados, residenciais e comerciais, em que o Código de Obras 

dispensa o licenciamento;

• Prorrogação, até 24/04/2020, da suspensão da exigência de pagamento 

dos estacionamentos da Zona Azul;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.332 de 07/04/2020 (republicado no DOM 

de 16/04/2020)

• Prorrogação, até 25/04/2020, da determinação para que os mercados e 

supermercados estabeleçam horário especial de atendimento, das 7h às 

9h, para idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso de 

medicamentos imunossupressores.

• Essa prorrogação do horário especial de atendimento não se aplica aos 

atacados.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.337 de 11/04/2020

• Determinação do uso obrigatório de máscaras caseiras artesanais, 

seguindo orientações do Ministério da Saúde, para os funcionários dos 

seguintes segmentos:

▪ mercados e supermercados;

▪ construção civil;

▪ limpeza urbana;

▪ posto de combustíveis.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.346 de 14/04/2020

• Estabelecimento das restrições e adequações abaixo para o 

funcionamento de supermercados e hipermercados com área superior a 

200m 2, a partir de 17/04/2020:

▪ Fechamento de 50% das vagas de estacionamento;

▪ Acesso ao estacionamento para veículos com apenas o condutor ou, se 

não for veículo particular, com apenas 01 passageiro. Quando se tratar de 

idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos 

imunossupressores será permitido um acompanhante.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.346 de 14/04/2020

▪ Permissão de acesso máximo de 01 pessoa para cada 9m 2 de área do 

estabelecimento, limitando-se a 01 pessoa por unidade familiar, salvo 

quando se tratar de idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso 

de medicamentos imunossupressores, casos em que será permitido 01 

acompanhante;

▪ Higienização permanente de carrinhos e cestas;

▪ Disponibilização de álcool a 70º para clientes.

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.346 de 14/04/2020

• Extensão da obrigatoriedade do uso de máscaras caseiras artesanais para 

os funcionários dos seguintes segmentos:

▪ Bancos e demais instituições financeiras;

▪ Comércio de alimentos que estão disponibilizando retirada no local ou 

sistema de delivery;

▪ Comércio de material de construção e de limpeza;

▪ Serviços e comércios relativos à atividade de saúde;

▪ Oficinas automotivas;

Decretos Municipais



Legislação

Decreto Municipal n° 32.346 de 14/04/2020

▪ Farmácias e Supermercados, demais Comércios de Gêneros Alimentícios, 

Açougues e Padarias;

▪ Serviços e comércios relativos à saúde animal;

▪ Estabelecimentos com área total inferior a 200 m2.

• Extensão da possibilidade de requisição administrativa para respiradores e

quaisquer outros equipamentos de uso hospitalar.

Decretos Municipais



Legislação

Lei Municipal n° 9.524 de 15/04/2020

• Extensão do benefício de R$ 270,00 para os taxistas, motoristas auxiliares 

de taxis e motoristas de aplicativos com idade de 40 (inclusive) até 60 

anos, sendo que para este grupo será apenas 1 parcela;

• Autorização para o Poder Executivo Municipal doar uma cesta básica por 

mês, pelo período de 3 meses, para os grupos abaixo, todos eles inscritos 

no CadÚnico:

▪ Pessoas em situação de extrema pobreza, desde que não tenham filhos 

matriculados na rede municipal, não sejam trabalhadores autônomos ou 

informais e que não sejam beneficiários do “Programa Bolsa Família” ou 

sejam beneficiários deste programa no valor de R$ 100;

Lei Municipal



Legislação

Lei Municipal n° 9.524 de 15/04/2020

▪ Idosos com renda per capta de até R$ 522,00, desde que não se

▪ declararem como trabalhadores autônomos ou informais e que

▪ residam sozinhos;

▪ Mototaxistas com idade entre 18 e 60 anos;

▪ Guias e monitores de turismo em situação de vulnerabilidade social.

• Detalhamento de disposições aplicáveis aos contratos de gestão, de 

contratação direta decorrente da situação emergencial;

• Autorização para a continuidade dos pagamentos aos profissionais 

médicos contratados por intermédio de pessoas jurídicas.

Lei Municipal



Legislação

Decreto Municipal n° 32.350 de 15/04/2020

• Prorrogação, até 04/05/2020, das seguintes medidas de prevenção e 

controle para enfrentamento do COVID-19:

• Suspensão das atividades das academias de ginástica, cinemas, teatros e 

demais casas de espetáculo e parques infantis privados;

• Suspensão das atividades de classe da Rede Municipal de Educação e da 

Rede Privada de Ensino;

• Limitação de público em no máximo 50 pessoas para eventos que causem 

aglomeração, desde que mantida a distância mínima de 2 metros entre as 

pessoas.

• Revoga a suspensão do expediente nas repartições públicas municipais no

dia 20/04/2020.

Decretos Municipais



Legislação

DECRETO Nº 32.352 de 16 de abril de 2020

• Prorrogação, até 04/05/2020, das seguintes medidas de prevenção e

controle para enfrentamento do COVID-19:

▪ Suspensão das atividades dos Shoppings Centers, Centros Comerciais e 

demais estabelecimentos correlatos;

▪ Clubes Sociais, Recreativos e Esportivos;

▪ Interdição das praias para a população e proibição da realização de 

atividades de comércio nas praias;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.352 de 16 de abril de 2020

▪ Suspensão das atividades de estabelecimentos caracterizados como 

Comércio de Rua, com as seguintes exceções: comércio de material de 

construção e de limpeza; serviços e comércios relativos à atividade de 

saúde; oficinas automotivas; farmácias e supermercados, demais 

comércios de gêneros alimentícios, açougues e padarias; serviços e 

comércios relativos à saúde animal; estabelecimentos com área total 

inferior a 200 m2.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.356 de 20 de abril de 2020

• Prorrogação, até 04/05/2020, das seguintes medidas em relação aos 

estabelecimentos de Call Center: 

▪ Redução em 30% do número de funcionários, tomando por referência o 

quadro de pessoal constante do CAGED do mês de fevereiro/2020;

▪ Não permissão do trabalho “in loco” de funcionários que tenham 60 ou 

mais anos de idade; que tenham histórico de doenças respiratórias e 

doenças crônicas; gestantes ou que utilizam medicamentos 

imunossupressores;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.356 de 20 de abril de 2020

▪ Cumprimento pleno e irrestrito de todas as recomendações de prevenção e 

controle para o enfrentamento do COVID-19 expedidas pelas autoridades 

sanitárias competentes, inclusive a OMS.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.357 de 20 de abril de 2020 (republicado no DOM 

Edição Extra de 24/04/2020)

• Determinação para o uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória 

para condutores e passageiros de veículos, à exceção quando o veículo 

estiver ocupado somente pelo condutor;

• A Transalvador irá realizar ações educativas para ampliar a 

conscientização da população sobre o uso das máscaras.

• Proibição do acesso ao transporte público municipal para usuário que não 

estejam usando máscaras;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.357 de 20 de abril de 2020 (republicado no DOM 

Edição Extra de 24/04/2020)

• De 23 a 26/04/2020 a Semob irá realizar ações educativas para ampliar a 

conscientização da população sobre o uso das máscaras;

• A partir de 27/04/2020 o usuário sem máscara será orientado a deixar o 

veículo.

• Obrigatoriedade do uso de máscaras nos ambientes de trabalho para todos 

os estabelecimentos que não estejam com as atividades suspensas, 

inclusive repartições municipais;

• Estes estabelecimentos deverão fornecer as máscaras para os respectivos 

colaboradores;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.357 de 20 de abril de 2020 (republicado no DOM 

Edição Extra de 24/04/2020)

• Estes estabelecimentos devem controlar o acesso para não permitir a 

entrada de clientes sem a utilização de máscaras.

• Determinação da obrigatoriedade para que os vendedores ambulantes

usem máscaras durante suas atividades;

• As máscaras citadas neste decreto poderão ser caseiras artesanais,

confeccionadas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

• Prorrogação, até 04/05/2020, das seguintes medidas de prevenção e 

controle para enfrentamento do COVID-19:

▪ Suspensão das atividades de casas de show e espetáculos de qualquer 

natureza, boates, danceterias, salões de dança, casas de festa e eventos, 

clínicas de estética, salões de beleza, bares, restaurantes, lanchonetes e 

lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis;

▪ Proibição de ações de emissão sonora em logradouros públicos e 

estabelecimentos particulares;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

▪ Determinação do fechamento dos mercados municipais de Itapuã, de 

Cajazeiras, das Flores, do Bonfim e do Mercado Antônio Lima – Liberdade;

▪ Suspensão da Concessão de Alvarás de Obras de Reparos Gerais,

▪ Reparos Simples, Ampliação e Reforma para imóveis já habitados;

▪ Suspensão da execução das obras e intervenções em imóveis residenciais 

e comerciais já habitados, com alvarás já concedidos;

▪ Suspensão das obras e intervenções em imóveis já habitados, residenciais 

e comerciais, em que o Código de Obras dispensa o licenciamento;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

▪ Suspensão da exigência de pagamento dos estacionamentos da Zona 

Azul;

▪ Determinação para que os mercados e supermercados estabeleçam 

horário especial de atendimento, das 7h às 9h, para idosos, pessoas com 

diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos imunossupressores.

▪ Essa prorrogação do horário especial de atendimento não se aplica aos 

atacados.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

• Prorrogação, até 18/05/2020, das seguintes medidas de prevenção e 

controle para enfrentamento do COVID-19:

▪ suspensão das atividades das Academias de Ginástica, Cinemas, teatros e 

demais Casas de Espetáculo e Parques Infantis privados;

▪ suspensão das atividades de classe da Rede Municipal de Educação e da 

Rede Privada de Ensino; 

▪ limitação de público em no máximo 50 pessoas para eventos que causem 

aglomeração, desde que mantida a distância mínima de 2 metros entre as 

pessoas;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

▪ suspensão das atividades dos Shoppings Centers, Centros Comerciais e 

demais estabelecimentos correlatos;

▪ suspensão do funcionamento dos Clubes Sociais, Recreativos e 

Esportivos;

▪ Interdição das praias para a população e proibição da realização de 

atividades de comércio nas praias;

▪ redução em 30% do número de funcionários, tomando por referência o 

quadro de pessoal constante do CAGED do mês de fevereiro/2020;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

▪ suspensão das atividades de estabelecimentos caracterizados como 

Comércio de Rua, com as seguintes exceções: comércio de material de 

construção e de limpeza; serviços e comércios relativos à atividade de 

saúde; oficinas automotivas; farmácias e supermercados, demais 

comércios de gêneros alimentícios, açougues e padarias; serviços e 

comércios relativos à saúde animal; estabelecimentos com área total 

inferior a 200 m 2;

▪ Proibição de ações de emissão sonora em logradouros públicos e 

estabelecimentos particulares;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

▪ suspensão das atividades de casas de show e espetáculos de qualquer 

natureza, boates, danceterias, salões de dança, casas de festa e eventos, 

clínicas de estética, salões de beleza, bares, restaurantes, lanchonetes e 

lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis;

▪ Determinação do fechamento dos mercados municipais de Itapuã, de 

Cajazeiras, das Flores, do Bonfim e do Mercado Antônio Lima – Liberdade;

▪ Suspensão da Concessão de Alvarás de Obras de Reparos Gerais, 

Reparos Simples, Ampliação e Reforma para imóveis já habitados;

▪ Suspensão da execução das obras e intervenções em imóveis residenciais 

e comerciais já habitados, com alvarás já concedidos;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.364 de 22 de abril de 2020

▪ suspensão das obras e intervenções em imóveis já habitados, residenciais 

e comerciais, em que o Código de Obras dispensa o licenciamento;

▪ suspensão da exigência de pagamento dos estacionamentos da Zona Azul;

▪ determinação para que os mercados e supermercados estabeleçam 

horário especial de atendimento, das 7h às 9h, para idosos, pessoas com 

diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos imunossupressores.

▪ Essa prorrogação do horário especial de atendimento não se aplica aos 

atacados.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.378 de 04 de maio de 2020

• Prorrogação, até 18/05/2020, das seguintes medidas de prevenção e 

controle para enfrentamento do COVID-19:

▪ suspensão das atividades das Academias de Ginástica, Cinemas, Teatros e 

demais Casas de Espetáculo e Parques Infantis privados;

▪ suspensão das atividades de classe da Rede Municipal de Educação e da 

Rede Privada de Ensino;

▪ limitação de público em no máximo 50 pessoas para eventos que causem 

aglomeração, desde que mantida a distância mínima de 2 metros entre as 

pessoas;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.378 de 04 de maio de 2020

▪ suspensão das atividades dos Shoppings Centers, Centros Comerciais e 

demais estabelecimentos correlatos;

▪ suspensão do funcionamento dos Clubes Sociais, Recreativos e 

Esportivos;

▪ Interdição das praias para a população e proibição da realização de 

atividades de comércio nas praias;

▪ redução em 30% do número de funcionários, tomando por referência o 

quadro de pessoal constante do CAGED do mês de fevereiro/2020;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.378 de 04 de maio de 2020

▪ Suspensão das atividades de estabelecimentos caracterizados como 

Comércio de Rua, com as seguintes exceções: comércio de material de 

construção e de limpeza; serviços e comércios relativos à atividade de 

saúde; oficinas automotivas; farmácias e supermercados, demais 

comércios de gêneros alimentícios, açougues e padarias; serviços e 

comércios relativos à saúde animal; estabelecimentos com área total 

inferior a 200 m 2 ;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.378 de 04 de maio de 2020

▪ Suspensão das atividades de casas de show e espetáculos de qualquer 

natureza, boates, danceterias, salões de dança, casas de festa e eventos, 

clínicas de estética, salões de beleza, bares, restaurantes, lanchonetes e 

lojas de conveniência situadas em postos de combustíveis;

▪ Proibição de ações de emissão sonora em logradouros públicos e 

estabelecimentos particulares;

▪ Determinação do fechamento dos mercados municipais de Itapuã, de 

Cajazeiras, das Flores, do Bonfim e do Mercado Antônio Lima – Liberdade;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.378 de 04 de maio de 2020

▪ Suspensão da Concessão de Alvarás de Obras de Reparos Gerais 

Reparos Simples, Ampliação e Reforma para imóveis já habitados;

▪ Suspensão da execução das obras e intervenções em imóveis residenciais 

e comerciais já habitados, com alvarás já concedidos;

▪ Suspensão das obras e intervenções em imóveis já habitados, residenciais 

e comerciais, em que o Código de Obras dispensa o licenciamento;

▪ Suspensão da exigência de pagamento dos estacionamentos da

▪ Zona Azul;

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.378 de 04 de maio de 2020

▪ Determinação para que os mercados e supermercados estabeleçam 

horário especial de atendimento, das 7h às 9h, para idosos, pessoas com 

diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos imunossupressores. 

Essa prorrogação do horário especial de atendimento não se aplica aos 

atacados.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.389 de 08 de maio de 2020 (Edição Extra do 

DOM)

▪ Restrição de atividades nos seguintes bairros:

Centro – Avenida Sete de Setembro e Carlos Gomes;

Nazaré – Avenida Joana Angélica;

Boca do Rio;

Plataforma.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.389 de 08 de maio de 2020 (Edição Extra do 

DOM)

▪ Suspensão, no período de 09 a 16/05/2020, nas regiões relacionadas 

acima, de todas as atividades de serviços e comércios, formal e informal, 

de ambulantes e feirantes, inclusive templos e igrejas exceto as seguintes 

atividades:

▪ Supermercados;

▪ Farmácias;

▪ Agências bancárias e lotéricas;

▪ Repartições Públicas;

▪ Estabelecimentos de saúde somente poderão funcionar para atendimentos 

de urgências.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.389 de 08 de maio de 2020 (Edição Extra do 

DOM)

▪ Nas regiões relacionadas acima serão realizadas as seguintes ações:

Distribuição de máscaras;

Realização de testes rápidos e medição de temperatura;

Distribuição de cestas básicas para ambulantes e feirantes;

Higienização e lavagem de ruas;

Ações de combate ao mosquito aedes aegypti;

Apoio às instituições que atendam idosos, crianças e pessoas portadoras de 

deficiência, localizadas nas áreas;

CRAS itinerante.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.389 de 08 de maio de 2020 (Edição Extra do 

DOM)

▪ Interdição, no período de 09 a 16/05/2020 das 07:00h às 19:00h, da 

circulação de veículos nas Avenidas Joana Angélica e Sete de Setembro, a 

partir da Casa D’Italia até a Praça Castro Alves, e na Rua Hélio Machado 

no bairro da Boca do Rio, com as seguintes observações:

O acesso do sistema de ônibus permanece normal;

O acesso dos moradores se dará a qualquer hora com a apresentação de um 

comprovante de residência;

O acesso do serviço de delivery será liberado mediante comprovação do 

pedido;

O acesso dos trabalhadores das atividades permitidas será liberado.

Decreto Municipal



Legislação

DECRETO Nº 32.390 de 09 de maio de 2020 (Edição Extra do DOM 

republicado do DOM de 09 a 11/05/2020)

▪ Os prazos previstos no Decreto n° 32.389, que previam o período de 09 a

16/05/2020, ficam alterados para o período de 11 a 17/05/2020;

▪ Ficam acrescidas as liberações de acesso às vias interditadas, conforme 

disposto no Decreto n° 32.389, dos seguintes itens:

▪ Veículos dos Correios;

▪ Veículos de abastecimento dos estabelecimentos autorizados a funcionar, 

inclusive carros fortes, mediante comprovação da entrega.

Decreto Municipal




