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DECRETO Nº 749 DE 05 DE MAIO DE 2020 

“Altera o art. 5º do Decreto nº 746 de 04 de maio de 2020, 
regulamentando o serviço de transporte de passageiros 
por motocicletas e estabelece outras providências”.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, em especial a Lei Orgânica do Município e; 

CONSIDERANDO que a Portaria GM 454, de 20 de março de 2020, da União, declarou em 
todo o território Nacional, o estado de transmissão comunitária da doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020, que regulamenta 
a Lei Federal nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as 
atividades essenciais; 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio 
da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil de nº 1.148 de 20 de abril de 2020, que 
reconhece o Estado de Calamidade Pública no Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado da Bahia de nº 19.626 de 09 de abril 
de 2020, que declara estado de calamidade pública em todo o território baiano; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 736 de 15 de abril de 2020, que reconhece o 
estado de calamidade pública no âmbito do Município de Guanambi. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 746 de 04 de maio de 2020, que dispõe sobre a 
adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo novo 
Coronavírus (COVID-19). 

D E C R E T A: 

Art. 1º. O Decreto Municipal nº 746 de 04 de maio de 2020, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 5º. Fica permitido os serviços de transporte de passageiros por motociclistas 
(mototáxi), e transporte de encomendas (motofrete). 

§1º. O condutor deverá estar munido de todos os equipamentos de proteção 
individual inerentes ao exercício de sua atividade, como utilizar máscaras, luvas e 
demais itens. 

§2º. Deverá estar disponível para cada passageiro a utilização de álcool em gel 
antes de se adequar no veículo.  

§3º. A higienização dos bancos, garupa, pedais e demais espaços da motocicleta 
será feita de maneira recorrente, devendo ser executada antes e após o transporte 
de cada passageiro.  
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§4º. Deverão ser transportados apenas passageiros que estejam utilizando 
máscaras.  

§5º. Os capacetes deverão ser higienizados de maneira recorrente e, além de sua 
limpeza, deverão ser ofertadas toucas descartáveis aos passageiros.  

§6º. O mototaxista ou motofretista que for flagrado em desrespeito a quaisquer das 
prescrições avençadas nos termos deste Decreto sofrerá as sanções cabíveis, bem 
como terá cassação imediata do seu respectivo alvará e demais credenciamentos 
funcionais.” 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário 

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 05 
de maio de 2020. 

 

Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi 
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