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DECRETO Nº 69/2021, DE 25 DE MAIO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO, 

ALTERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DAS 

MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA 

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 

SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

NOVO COVID-19 (CORONAVÍRUS), E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS (AL), no uso das suas atribuições 

conferidas pelo art. 86, I, “a” da Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que 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, na forma do artigo 196 da Constituição da República;  

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 

11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;  

CONSIDERANDO que o município de São Brás já elaborou o Plano de 

Contingência Municipal devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a 

esse evento e a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e 

confirmados;  

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar 

a disseminação da doença no Município de São Brás/AL;  

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº. 70.145, de 22 de junho de 2020, 

instituiu um Plano de Distanciamento Social Controlado para todos os Municípios do 
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Estado de Alagoas, estipulando uma retomada das atividades econômicas, dividida em 05 

(cinco) fases, classificadas pelas cores VERMELHA, LARANJA, AMARELA, AZUL E 

VERDE; 

CONSIDERANDO que de acordo com o Decreto Estadual nº.74.017, de 26 de 

abril de 2021, o Município de São Brás, fica inserido na fase Vermelha (risco alto) do 

Plano de Distanciamento Social Controlado; e,  

CONSIDERANDO o aumento de casos, especificamente no nosso município; 

CONSIDERANDO que aos Municípios compete, nos termos do artigo 30, inciso 

II, da Constituição Federal de 1988, a possibilidade de suplementar a legislação federal e 

a estadual no que couber, desde que haja interesse local; 

DECRETA:  

Art. 1º - Ficam estabelecidas as medidas de enfretamento ao Combate do Corona 

Vírus, entrando em vigor a partir da 0 (zero) hora do dia 26 de maio de 2021 até as 23:59h 

do dia 09 de junho de 2021, as medidas de prevenção e isolamento social definidas da 

seguinte forma: 

Art. 2° - Ficam mantidas as práticas de distanciamento social, recomendadas, 

como forma de evitar a transmissão comunitária do COVID-19 e manter o achatamento 

da curva de proliferação do vírus no Município de São Brás, observadas as flexibilizações 

contidas neste Decreto. 

Art. 3º - Permanece, em todo território municipal, o uso obrigatório de máscara 

em todos os estabelecimentos público e privado (clientes e funcionários); 

Art. 4º - Fica autorizada, a partir da assinatura deste decreto até enquanto perdurar 

a fase vermelha (risco alto) do Plano de Distanciamento Social Controlado, o funciona-

mento das seguintes atividades:  

I – os estabelecimentos médicos e odontológicos, hospitalares e correlatos; 

II – Salões de beleza e barbearias, com 50% (cinquenta por cento) de sua capaci-

dade e agendamento, e 
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III - Templos, igrejas e demais instituições religiosas, funcionando com 30% 

(trinta por cento) de sua capacidade; 

IV – Estabelecimentos bancários e lotéricas; 

V – Lojas de Material de Construções, produtos veterinários, insumos agrícolas, 

vedado o seu funcionamento aos sábados e domingos; 

VI – Oficinas mecânicas, lojas de auto peças e correlatos, com hora marcada e 

sem aglomeração; 

VII – Papelarias, banca de revistas e livrarias; 

VIII – Padarias, lojas de conveniência, mercados, supermercados, peixaria e açou-

gues, sendo expressamente proibido o consumo local, tanto de bebidas quanto de alimen-

tos; 

IX – Estabelecimentos de profissionais liberais (advogados, contadores entre ou-

tros), desde que ocorra com hora marcada e sem aglomeração de pessoas, com disponibi-

lização de álcool gel 70% para clientes e funcionários. 

Parágrafo único. As atividades referidas no caput, devem funcionar de acordo 

com o protocolo sanitário específico para o seu setor, previsto na Portaria Conjunta 

GC/SEDETUR/SEFAZ/SESAU Nº. 001/2020 do Governo do Estado. 

Art. 5º - Aos estabelecimentos autorizados a funcionar na fase Vermelha (risco 

Alto) do Plano de Distanciamento Social Controlado, ficam determinadas as seguintes 

medidas adicionais: 

I – Deverá priorizar, se for o caso, os sistemas de entrega (delivery), acrescen-

tando-se, quando não implementado, o serviço de vendas online e/ou por telefones e afins, 

nas quais os consumidores poderão retirar no local ou agendar entrega/retirada;  

II – Ampliar a frequência de limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros, 

bem como reforçar as medidas de higienização dos ambientes internos e externos dos 

estabelecimentos, utilizando-se preferencialmente água sanitária, ou peróxido de hidro-

gênio ou ácido peracético, com intervalo máximo de 3 (três) horas; 
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III – Disponibilizar locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência e 

disponibilização de álcool na concentração de 70% (setenta por cento) para funcionários 

e clientes; 

IV – Organização de equipe para orientação dos consumidores no tocante da efe-

tiva higienização das mãos; 

V – Se houver permanência de pessoas no interior do estabelecimento, limita-se à 

50% (cinquenta por cento) de sua capacidade; 

VI – Adoção de medidas para impedir aglomerações, tais como a manutenção de 

distância mínima de 2m (dois metros) entre pessoas no estabelecimento; 

VII – Evitar aglomerações e/ou filas internas e externas, adotando medidas se 

necessário, como a distribuição de senhas; 

VIII – Quando possível, realizar atividades de forma remota mediante o uso de 

ferramentas tecnológicas; 

IX – Manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ares-condi-

cionados limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela ex-

terna aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar; 

X – Permitir a entrada apenas de clientes com máscaras ou ofertá-las na entrada 

do estabelecimento, ficando responsável pela observância dessa norma por parte de lojis-

tas e clientes. 

Art. 6º - As padarias, lojas de conveniência, mercados, supermercados, minimer-

cados, atacarejos, açougues, peixarias, lojas do mercado público e estabelecimentos de 

alimentos funcionais e suplementos e estabelecimentos congêneres, além das medidas 

contidas no art. 5º, deverão, obrigatoriamente, limitar entrada de 01 (uma) pessoa por 

entidade familiar, preferencialmente, fora do grupo de risco. 

Parágrafo único. Recomenda-se para esses estabelecimentos citados no caput: 

I – Permitir a entrada conjunta de um acompanhante somente quando se tratar de 

idosos, pessoas com dificuldades motoras ou impossibilidade da presença desacompa-

nhada; e 

II – Reduzir o número das vagas do estacionamento, a fim de evitar aglomeração. 
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III – O horário de funcionamento será de 10 horas às 19 horas, de segunda a sá-

bado; 

Parágrafo único – o descumprimento das medidas, estará sujeito a interdição 

por 3 dias, cumulado com a aplicação de multa; 

Art. 7º - Os bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres pode-

rão funcionar por serviços de entrega, inclusive por aplicativos, e na modalidade “Pegue 

e Leve”, sendo expressamente proibido o consumo no local, tanto de bebidas quanto de 

comidas;   

I – Entregar os alimentos para viagem sempre embalados; 

II – Horário de funcionamento das 05 horas às 20 horas de segunda a sexta, e das 

05 horas ás 16 horas nos finais de semanas, podendo funcionar após esse horário no sis-

tema pegue e leve e/ou delivery, sendo proibido o consumo no local; 

III – Higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre 

quando do início das atividades, as superfícies de toque (maçanetas, cardápios, guarda-

napeiras, balcões etc), com álcool preferencialmente 70% (setenta por cento), ou outro 

produto de efeito similar; 

Art. 8º - Os estabelecimentos privados autorizados a manter o funcionamento, nos 

termos deste Decreto, deverão observar, em relação aos seus funcionários, clientes e 

usuários, sob pena de multa e interdição, as recomendações da autoridade sanitária, o 

disposto neste Decreto e, especialmente, o seguinte: 

I – Assegurar o distanciamento social, mediante: 

a) A organização das filas, dentro e fora do estabelecimento, obedecendo a 

distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas, impedindo a formação de 

aglomeração e contatos proximais; 

b) O afastamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre as pessoas; 

c) O controle de acesso de 1 (uma) pessoa por família, de preferência fora do 

grupo de risco, sempre que possível; 

d) O distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as estações de 
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trabalho, bem como a impossibilidade de utilização compartilhada de objetos e 

equipamentos de uso pessoal; 

e) Limitação de 4 (quatro) por vez no estabelecimento; 

II – Manter a higienização regular dos ambientes e dos equipamentos de contato, 

em atenção às normas especificas de combate ao Coronavírus. 

III – Garantir a disponibilização ininterrupta de álcool em gel 70% (setenta por 

cento), em locais fixos de fácil visualização e acesso; 

IV – Garantir a disponibilização de máscaras e materiais de proteção aos 

funcionários e espalhar em locais de fácil visualização a informação do uso obrigatório 

de máscaras pelos clientes. 

V – Permitir a entrada apenas de clientes que estejam usando máscaras; 

VI – Afastar imediatamente os funcionários que apresentarem sintomas gripais. 

§1º Fica vedada a entrada de crianças menores de 12 (doze) anos nos 

estabelecimentos comerciais privados permitidos de serem abertos por este Decreto. 

Art. 9º - Fica ainda instituído que os transportes municipais e intermunicipais 

privados, sendo eles, taxistas, vans e ônibus, poderão continuar no transporte de pessoas, 

desde que, limitando a 50% da sua capacidade. 

§1º - Deve ainda os condutores garantir que todos os passageiros estejam fazendo 

o uso de máscaras, usar álcool 70% (setenta por cento) ao entrar e sair do veículo, 

higienizar o veículo a cada frete e organizar o embarque e desembarque de passageiros a 

fim de evitar aglomerações; 

§2º - Fica ainda instituído que somente os taxistas cadastrados e que assinaram o 

termo de responsabilidade junto à Secretaria de Saúde poderão transportar passageiros, 

sendo que aqueles que não assinarem ou descumprirem qualquer das regras, estarão 

sujeitos a penalidades tanto na esfera administrativa, que vai desde a cassação do alvará 
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até a multa, bem como, na esfera cível e criminal. 

Art. 10 – Fica proibido o funcionamento de quadras e campos de uso público e 

particular com a finalidade de praticar esportes; 

Art. 11 – Permanece autorizado o funcionamento das feiras livres no Município 

pelo período que vigorar a situação de emergência em tela da seguinte maneira:  

I – As bancas de feiras devem ter o espaçamento de 2m (dois metros) entre si;  

II – Os clientes devem ficar a 1m (um metro) de distância dos feirantes e dos 

alimentos. 

§1º - Os feirantes serão responsáveis por providenciar e manter as suas estruturas 

físicas higienizadas e portar os equipamentos de proteção individual necessários. 

Art. 12 – As atividades educacionais permanecem na modalidade remota em to-

das as escolas da Rede Municipal de Ensino, como também as instituições particulares 

que deverão permanecer na modalidade remota, durante a vigência desse decreto; 

Art. 13 - Fica permitido, a partir da 0 (zero) hora do dia 28 de abril de 2021: 

I - Prática de corrida, caminhada e ciclismo, somente de forma individualizada, 

nos parques e praças, observando-se as seguintes restrições: 

a) Uso obrigatório de máscaras; 

b) Distanciamento social mínimo de 5m (cinco metros) no mesmo fluxo e 2m 

(dois metros) no fluxo contrário; 

c) Sem contato social antes, durante ou depois da prática de atividades físicas e 

esportivas; e   

d) Sem aglomeração de pessoas. 

II - Passeio com animais domésticos ou de estimação; 

III - Funcionamento de bancas de revistas; e, 

IV - Estacionamento de veículos nos espaços públicos, em vagas intercaladas.   

Art. 14 - Os velórios e enterros continuam funcionando pelo período em que vi-

gorar a situação de emergência em tela, comas seguintes restrições:  
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I – Em casos de óbitos decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19), 

inclusive casos suspeitos: 

a) Duração máxima de 01 (uma) hora por velório e enterro, como caixão fechado; 

b) Limite de 15 (quinze) pessoas por velório e enterro; e 

c) Proibição do procedimento de tanatopraxia. 

II – Em caso de óbitos que não sejam decorrentes da pandemia do coronavírus 

(COVID-19): 

a) Duração máxima de 03 (três) horas por velório e enterro; 

b) Limite de 30 (trinta) pessoas por velório e enterro; e 

c) Evitar tocar na pessoa velada. 

Parágrafo único. Os idosos com mais de 60 (sessenta) anos, as pessoas com do-

enças crônicas e as suspeitas de ter contraído coronavírus (COVID-19), não devem com-

parecer ao cemitério. 

Art. 15 – Fica terminantemente proibido a realização de queimadas de objetos, 

vegetação e/ou entulhos na proximidade da área urbana, ate quando durar o decreto, sob 

pena de multa; 

Art. 16 - A lotação do transporte público coletivo, fica limitada a 50% da sua 

capacidade de passageiros sentados, devendo ser observadas as regras de higiene, limpeza 

e desinfecção do veículo e o uso de máscara pelo colaborador e usuário. 

Art. 17 - Permanece suspensa a gratuidade no transporte público municipal para 

estudantes em todo território municipal. 

Parágrafo único. A proibição referida no caput, não se aplica aos estudantes por-

tadores de deficiência ou patologia crônica, que necessitam de gratuidade nos transportes 

públicos municipais para tratamento médico.  

Art. 18 - Os serviços de Transporte Público devem, a cada corrida, ser 

higienizados com a desinfecção, esterilização e outros métodos de limpeza do veículo e 

equipamentos, bem como, respeitar o uso de máscara pelo prestador e usuário.  
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Art. 19 - Continua instituído o regime de teletrabalho imediato pelo prazo que 

perdurar a situação de emergência em saúde pública, aos servidores e estagiários, nas 

seguintes hipóteses: 

I - portadores de doença cardíaca ou pulmonar; 

II - portadores de doenças tratadas com medicamentos imunodepressores, quimi-

oterápicos ou diabéticos; e 

III – transplantados. 

§1º - O teletrabalho, para efeitos desse decreto, consistirá no exercício remoto de 

suas atividades funcionais durante o funcionamento dos órgãos e entidades municipais, 

devendo o afastado se manter disponível ao acesso via internet, telefone e demais meca-

nismos de comunicação disponíveis e manter-se presente em seu domicílio funcional. 

§ 2º - É facultado aos servidores públicos que não se enquadrem nas hipóteses do 

caput deste artigo optar pelo teletrabalho, quando possível, mediante autorização da che-

fia imediata. 

Parágrafo único. O regime de teletrabalho a qual trata o caput desse artigo, será 

concedido mediante comprovação do quadro de saúde, após análise da Junta Médica do 

município.  

Art. 20 - Qualquer cidadão pode fazer denúncia de estabelecimentos e serviços 

que estejam descumprindo as medidas preventivas de proteção e higienização determina-

das neste Decreto para contenção do avanço do novo Coronavírus (COVID-19). 

Art. 21 - É obrigatório o uso de mascaras pela população em qualquer local 

público ou estabelecimento comercial. 

Art. 22 - Todos os profissionais da saúde devem usar máscaras e EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) quando estiverem em ambiente de trabalho.  

Art. 23 – Ficam vedado, durante o período determinado no art. 1º deste decreto, 

a utilização de praias, rios e lagoas, aos sábados e domingos para banhos; 

Art. 24 – Durante o período determinado no art. 1º deste Decreto, haverá a 

RESTRIÇÃO DE HORÁRIOS de circulação das pessoas nas ruas e logradouros públicos 
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das 21h as 5h, para evitar aglomerações, nesse sentido devendo ser interrompidas 

reuniões para pratica de quaisquer atividades sociais, esportivas ou culturais, ressalvando 

o direito de ir e vir da população para o deslocamento para sua residência e/ou local de 

trabalho, bem como para os serviços essenciais. 

Art. 25 – Fica proibido a realização de festas, aniversários, aglomerações, mesmo 

em propriedade particular; 

Art. 26 - Fica ainda instituído que os indivíduos que descumprirem as medidas de 

prevenção prevista neste decreto, cujas medidas foram tomadas de acordo com as 

recomendações da OMS, Governo Federal e Estadual, poderão ser responsabilizadas na 

esfera administrativa, civil e principalmente criminal, na qual incorrerá na pratica dos 

crimes de desobediência e infração de medida sanitária preventiva tipificado, 

respectivamente, nos artigos 330 e 268 do Código Penal Brasileiro, cuja pena pode chegar 

a 1 (um) ano de detenção e o pagamento de multa. 

Art. 27 - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 1º.  

Art. 28 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de São Brás (AL), 25 de maio de 2021. 

 

 

KLINGER QUIRINO SANTOS 

Prefeito 
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