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DECRETO Nº 017, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
“Dispõe sobre medidas de prevenção e 

controle para enfrentamento do novo 

Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM, Estado da Bahia, no uso 

de suas atribuições, conforme o disposto no art. 66, inciso XXIX, da Lei Orgânica 

do Município de Boa Vista do Tupim. 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de 

Saúde declarou a pandemia do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, na forma 

do artigo 196, da Constituição da República;  

CONSIDERANDO que a variante B.1.1.529 do novo coronavírus, nomeada 

como Ômicron e classificada como variante de preocupação pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) tem alto índice de transmissibilidade; 

 
CONSIDERANDO o aumento dos indicadores - número de casos ativos – no 

Município de Boa Vista do Tupim e também na região da Chapada Diamantina, 

os quais são divulgados diariamente através dos boletins epidemiológicos; 

 
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas 

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

a fim de evitar a disseminação da doença; 

 

DECRETA 

Art.1º - Fica suspensa, em todo território do Município de Boa Vista do Tupim, 

durante o período de 10 de fevereiro de 2022 até 10 de março de 2022, a 

realização de qualquer evento ou atividade festiva com a presença de público, 

independentemente do número de participantes. 

Parágrafo Único - Estão incluídos na proibição constante do caput deste artigo, 

eventos com banda, voz e violão, e similares, em espaços públicos e 

particulares. 
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Art. 2º - O prazo estabelecido no artigo anterior poderá ser prorrogado se 

conveniente à prevenção, controle e prevenção de riscos, danos e agravo à 

saúde pública.  

  
Art. 3º - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, 

cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos: 

I - ocupação máxima limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do 

local e presença de público não superior a 500 (quinhentas) pessoas; 

II - controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local, de modo 

a evitar aglomerações; 

III - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada; 

IV - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o 

distanciamento social adequado e o uso de máscaras. 

  
Art. 4º - Fica autorizado, em todo o território do Município de Boa Vista do Tupim, 

o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização 

de atividades físicas, sendo que a lotação máxima permitida é de 50% (cinquenta 

por cento) da sua capacidade, bem como deve ser apresentado cartão de 

vacinação pelos usuários e respeitados os protocolos sanitários estabelecidos. 

 
Art. 5º - A lotação máxima permitida em cada estabelecimento comercial, de 

serviços e financeiro, como mercados e afins, bancos e lotéricas, será de 50% 

(cinquenta por cento), considerado o tamanho do espaço físico, com o objetivo 

de evitar aglomerações, devendo ser disponibilizado álcool para assepsia das 

mãos, bem como é obrigatório o uso de máscara para funcionários e 

consumidores para terem acesso aos referidos estabelecimentos. 

  
Art. 6º- A visitação social às unidades de saúde, às unidades prisionais e às 

unidades policiais do Município de Boa Vista do Tupim fica condicionada à 

comprovação da vacinação.  

 
Art. 7º - O acesso a quaisquer prédios públicos, nos quais se situem órgãos, 

entidades e unidades administrativas, fica condicionado à comprovação da 
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vacinação, utilização de máscaras e disponibilização de álcool para assepsia das 

mãos. 

  
Art. 8º - A vacinação deverá ser comprovada, mediante apresentação do 

documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID, 

obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde, que 

contenha a confirmação de: 

I - duas doses da vacina ou dose única, para o público geral; 

II - uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela 

Campanha de Imunização contra a COVID-19, observado o prazo de 

agendamento para segunda dose; 

III - doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta 

etapa da Campanha de Imunização contra a COVID-19. 

 
Art. 9º - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria da Vigilância 

Sanitária, acompanhará as medidas necessárias adotadas pelos órgãos 

municipais de Vigilância Sanitária, atuando em suas omissões, a fim de garantir 

o cumprimento do quanto disposto neste Decreto. 

  
Art. 10 - A Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar da Bahia 

e da Polícia Civil, apoiará as medidas necessárias adotadas no Município de Boa 

Vista do Tupim, tendo em vista o disposto neste Decreto, em conjunto com a 

Diretoria da Vigilância Sanitária e as Guardas Municipais. 

 
Art. 11-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
Publique-se.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM, 08 de 

fevereiro de 2022. 

HELDER LOPES CAMPOS 

Prefeito Municipal 
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