
DECRETO 423.2021 - PRORROGA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e amparadas pela Lei Orgânica do Município, bem como com
fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 
 
Considerando que à luz da Constituição Federal, o município de Teixeira de Freitas, como ente autônomo e independente, integrante do sistema federativo
brasileiro, com sua autonomia constitucional, tem competência e autonomia para editar normas no âmbito de sua esfera material e legislativa. 
 
Considerando que dentro do campo dessa autonomia,  o município é competente para instituir  ou deixar de instituir,  medidas de restrição no combate à
disseminação do coronavírus em seu território; 
 
Considerando que o Supremo Tribunal Federal  manifestou entendimento no sentido de assegurar ao município,  no âmbito de sua competência e em seu
território, a prerrogativa de adotar ou não, medida restritivas durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus, sem autorização do
Ministério da Saúde ou do Governo do Estado, nos assuntos de interesse local; 
 
Considerando que as recentes medidas instituídas pelo Governo do Estado da Bahia – Decreto nº 20.259 de 28 de fevereiro de 2021, não serão acolhidas em
parte pelo Município de Teixeira de Freitas, visto contrariar o interesse e a economia local; 
 
Considerando que medidas proibitivas de funcionamento do comercio local não é fator preponderante para o aumento da contaminação pelo coronavírus, mas
sim a não observância pelos munícipes, dos protocolos de distanciamento e uso de máscaras e álcool/gel; 
 
DECRETA:
 
Art. 1º. Durante o período de 01 de março de 2021 a 08 de março de 2021, na vigência do Decreto Estadual nº 20.259 de 28 de fevereiro de 2021, o comércio local
de  Teixeira  de  Freitas,  na sede e  interior  do município,  funcionará  normalmente  nos  horários  anteriormente  previstos  nos  Decretos  Municipais  em vigor
(Decretos:  166/2021,  271/2021,  328/2021,  422/2021  e  422/2021),  com  a  observâncias  dos  protocolos  de  medidas  sanitárias,  de  enfrentamento  ao  novo
coronavírus causador da COVID-19. 
 
Parágrafo Primeiro –  No período de 01/03/2021 a  08/03/2021,  será  permitido a  celebração de culto  nos templos  religiosos até  as  19h30min,  garantido o
distanciamento e demais medidas estabelecidas nos protocolos de medidas sanitárias em vigor.
 
Parágrafo segundo – No período de 01/03/2021 a 08/03/2021, as atividades de comércio de rua, bares e restaurantes com atendimento presencial, shopping,
galerias de lojas e demais centros comerciais, poderão funcionar até as 20 horas. 
 
Parágrafo Terceiro – Os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação e bebida alcoólica, poderão ter seu funcionamento estendido até as 24 horas. 
 
Art. 2º. A medida de restrição de locomoção noturna, a partir das 20h do dia 01/03/2021 às 5h do dia 08/03/2021, instituída pelo Decreto Estadual nº 20.259/2021,
será observada no âmbito do município de Teixeira de Freitas, com fiscalização a cargo da Policia Militar do Estado da Bahia, e apoio da Guarda Municipal e
demais órgãos de fiscalização do município. 
 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até o dia 08 de março de 2021, revogadas as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas, Bahia, em 28 de fevereiro de 2021. 

Marcelo Gusmão Pontes Belitardo
PREFEITO MUNICIPAL
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