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DÉCRETO N"'1993, de 14 dê agosto de 2020.

Regulamenta o funcionamento do comércio
no lvlunicipio de Euclides da Cunha, durante

o

enÍrentamento

da

pandemia provocada

pe o COVID-19r

O PREFEITO MUNICIPAL DE EUCLIDES OA CUNHA, Estado da Bahia, no uso das
âtribuiÇóes constitucionais e na forma prevista na Lei Orgânica Nlunicipal, que lhe sáo
conferidas pelo inciso XXV do artigo 5" da Constituição Federal, no inciso Xlll do artigo 15
da Lei Fêderal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020
CONSIDERANDO que

a saúde, nos termos da

Constituiçáo da República, artigo 196,

constitui o direito de todos e dever do Estado, sob a garantia de âções e inteÍvençôes do
Podêr Público que objetivem a reduÇão do risco à saúde;

CONSIDERANDO que cumpre ao lrunicípio de Euclides da Cunha

-

BA tomar todas as

providências no sentido de contençáo adequada da disseminação ou impedír que esta
ocupe patamares que produzam o caos na Rede Municipalde Saúde;
CONSIOERANDO a classificação pela Organizaçáo Mundial de Saúde, no dia 11 de março
de 2020, como pandemia de coronavírus;

CONSIDERANDO

a situação de

êmergência de saúde pública declarada pelo Decreto

Municipal n" 1878, de 31 de março de 2020;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação e manutenção dos cuidados e providências
para combate e enfrentamento da pandemia pÍovocada pelo COVID-1g, diante do atual
contêxto.

DECRETA:

Centro AdminisÍativo fulunicipa. s/n" Balrro Jeíerniês, Euclldes dâ CLrnha. Estêdo da Bahia
CEP: 48.500 - 000, teleÍax (75) 3271 1410
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CAPíTULO

I

DAS DtSPOStçÔES GERATS

Aí. í' - Ficâ autorizado, o funcionamento de todos os estabelecimentos
bancários

e de serviços do Município, desde que atendidos os requisitos

comeÍciais,

estabelecidos

nêste Dêcreto

PaÉgrafo Único - O funcionamento dos estabelecimentos, sempre quê possível, deverá se
dar por meio de delivery, trabalho interno ou ainda por telêtrabalho-

-

PaÂ fins deste decreto sáo requisitos gerais de funcionamento dê todos os
estabêlecimentos comerciais e de serviços, sem prejuizo daqueles estabelecidos pelo
Art- 2o

Ministério da Saúde, os segulntes cuidados:

utilizaÉo de máscaras pelos comerciantes e sêus funcionários;

I-A

ll - A disponibalazação de materiais de higienização das máos para utilização local de clientes
e Íuncionários:

lll - Obsêrvância de distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre pessoas no interior

e

arredor do estabelecimento;

lV

-

A fixaçáo de cartazes nas portas do estabelecimento, dispondo acerca do número

máximo de pessoas que poderáo permanecer no êstabelecimento, respeitando-se os limites
definidos no §1o do art. 2" do Decreto no 1875, de 24 de março de 2020;
V- Fica proibida a entrada e permanência de clientes e funcionários sem o uso dê mascara
no jnterior dos estabelecimentosi

Vl

-

A intensificação das aÇóes de limpeza e desinfecção de interior, mobiliário e produtos

do estabelecimento, garantindo-se o mínimo de duas vezes por diai

Vll - Priorização do atendimento das pessoas do grupo de risco, estabelecendo, sempre que
possÍvel horário diverso para tais atendimentos;

Vlll - Deverão ser dispensados do trabalho (exceto home office ou trabalho intêrno),

sem

prejuízo do seu salário, os maiores de 60 (sessênta anos), assim como as demais pessoas
incluídas no grupo de risco do COVID -19;

lX - Adoção de medidas para evitar e/ou dispersar aglomeração de pessoas, tais como
agêndamento de horários de âtendimento ou sistemas de entrega de sênhas;

§1" Todas ás medidas estabelecidas neste Decreto sêrão de responsabilidade exclusiva do
proprietário do estabelecimento ê seráo objeto de fiscalizaçâo por parte da Administraçâo
Pública lvlunicipal.
Centro Administrativo I\runicipâ|, s/n" Bairro Jerêmias, Euclidês dâ Cunha, Estado da Bâhia
CEP: 48 500 - 000 têlefaxr (75) 3271 14'10
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§2"Fica facultado ao comércio à exiensão do horário de funcionamento para às 22 ho[as,
com a finalidade de minimizar o íluxo dê pessoas no decorrer do dia.

- Fica prorrogada a proibição do funcionamento de barês, casas noturnas, boates,
teatros e demais casas de espetáculos, inclusive paÍa consumo interno e anedores, bem
Art.

30

como de parques infantis privados até o dia 31 de agosto de 2020.

Parágrafo único

-

O funcionamento interno dos estabelecimentos acima citados será
permitido de modo a atender, exclusivâmente, serviços de entrega à domicilio, devendo,
ainda, serem respeitados os protocolos sanitários e de segurança, demandados pela
situação atua, para o enfrentamento ao novo Coronavírus.

Art,40- Fica autorizado, o funcionamento de academias, escolas de danças, artes marciais
e afins, devendo ser obedecidos os seguintes requisitos:

§1' Observar â ocupação máxima de 1 (um) aluno a cada 5

(cinÇo) metros quadrados,

realizar higienizaçáo constante dos equipamêntos;

§2"Somente será permitido o acesso de alunos usando máscaras e po.tando álcool em gel
para uso individual;

§3'Os bebedouros de água deveráo ser utilizados apenas para abastecimento de garrafas
individuais;

Art, 5o- Fica prorrogada, ate o dia 31 de agosto de 2020, a suspensão de realização de
eventos e atividades de quaisquer natureza, públicgs ou privados, em locais abertos ou
fechâdos, ainda que previamente autorizâdos, que envolvam aglomeração de modo geÍal,
independente da quantidade de pessoas ênvolvidas.

AÉ. 6" - Fica prorÍogado, âté o dia 31 de agosto de 2020, o toque de recolher das 22:OO alé
às 05:00 horas da manhã.

§í'Será

permitido, excepcionalmente,

o

funcionamento

de pizzarias, lanchonetes

e

restaurantes em horário estendido, até às 00i00 horas, apenas na modalidade de delivery,
exclusivamente para comercialização de produtos alimentícios e bebidas nâo alcoólicas.
Centro Administrativo ÀIunicipal, s/no, Baiaro Jeremias, Euclidês da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, têleíax 175) 3271 M1A
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§2'Náo se aplicam as restriçôes do câput deste artigo aos postos de gasolina, farmácias e
Íunêráriás

Art.

70

-

Fica autorizada a realizaçâo de Feira Livre e da Feira de Animais, assim como a

abêrtura do Açougue Municipal, no Município de Euclides da Cunha, tão somente para
comêrcialização de alimentos.

§í'As

feiras livrês e dê animais serão realizadas, excepcionalmente, às sextas-feiras, até o

dia 31 de agosto;

§2' Fica proibida a alocaÉo de barracas e congêneres pertencentes a vendedores

nâo

rêsidentes em Euclides da Cunha;

§3" Fica autorizada a presênça dê Íornecêdores de fora do Município, exclusivamente para
abastecimenio dos vendedores e barraqueiros de Euclides da Cunha;

§4' Fica proibido o consumo de reíeiçóes e lanches nos locais das feiras ê seus entornos.

Art.8o

-

Fica autorizado o funcionamento de segunda a sexta-feira, das feirinhas da cidade,

desde que obsêrvadas as normas de distanciamento

e os procedimêntos

para

enÍrentamento da pandemia do COVID-19.

-

Fica suspenso. aos sábados E domingos, o funcionamento de todos os
estabelecimentgs comerciais e prestadores de serviços, correspondentes bancários,
serviços de Correios, realização de íeiras livres, no lrunicípio de Euclides da Cunha, até o

AÉ. 9o

dia 31 dê agoato.

§í'

A restrição impostâ no caput deste artigo ôáo sê âplica ás Farmáciâs, Padarias, Postos

de Gasolina, Funerárias e Distribuidoras de Gás.

§2'Os Postos de Gasolina poderâo funciona. âpenas para abastecimento de veículos,
sendo vedadâ a venda de bebidas alcoólicas e outros serviços, nos dias listados no capuÍ.

§3'As Farmácias deverão funcionar.

exclusivamente, para

a

comerciâlização de

medicamêntos, sêndo vedada a execuçáo de serviços de Correspondentes Bancários nos
dias listados no caput.

§4'As Padarias poderão funcionar apenas para venda dê pães e

sÍrnilares.

Cenko Admlnlstrativo Nlunic pal, s/n. Bairro Jerêmlas, Euclides da Cunha, Estado da Bahiâ
CEP: 48 500 - 000. lelêíaxj (75) 3271 M1A
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§s'Os mercados, restaurantes, lanchonetes e pizzarias poderáo realizar vendas através do
Delivery.

§6'0

sêrviço de autoatendimento nos bancos poderão Íuncionar no seu horário de

funcionamento normal, em observaçáo

a norma estabelecida no adigo 13 do

presente

decreto.

§7'Nos sábados e don'ringos, enquanto durar a suspensão do caplt deste artigo, serão
realizadas pela Prefeitura de Euclides da Cunha a desinfecção constante dos pontos de
aglomeÍaçào no centro comercial do l\,4Lnic;pio.

Art. í0 - O Poder Público lrunicipal, juntamente com os Sindicatos, Câmaras ê Associaçôes
locais deverão promoveÍ campanhas de estímulo ao comércio via delivery, redução do fluxo

de pessoas nas ruas, uso dê máscara e demais medidâs de combate à propagação do
covtD-19.

Art.1í - Os supermêrcados, mercearias, frigoriíicos, horlifrutigranieiros, padarias e centros
de distribuiçáo de alimentos deveráo adotar medidas de controle de acesso a área interna
do êstâbelecimento, considerando sempre a ocupaÇão máxima de '1 (uma) pessoa a cada 5
(cinco) metros quadrados, dispensando para tânto, a fiscalizaçâo por meio de seus próprios
Íuncionários.

Paágralo Único

-

Sendo constatada a confirmação de quê funcionário§, gestores e/ou

proprietários, estiverem contaminados por COVID-'19, os estabelecimentos citados no caput
desse artigo deverão ser íechados por 15 dias.

Art. 12 - Barbearias, Salôes de Bêleza ê congêneres deverão restringir o atendimento a um
cliente por vez, mediante agendamento prévio, de modo a não haver formação de fila de
espera.

Art.í3 . Os estâbelecimenlos bancários, bem assim àqueles que prêstêm servjços de
natureza bancária, tais como casas Lotéricas e correspondentes bancáÍios, dêverão atuar

de Íorma incisiva e organizada de modo a evitar aglomerâçóes, inclusive destacando
Centro AdminisÍativo l{unicipal, s/n', Bairro Jêremias Euclides dã Cunhê Estado da Bahiâ
CEP: 48.500 - 000, telefax: (75) 3271 1410
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funcionário(s) para organização

e

fiscalizaçáo de fllâs (quando houver) respeitando a

distância 1,5m (um metro e meio) por pessoa.

§í"

Acaso haja remanescente de clienies nas câlçadas, os estabelêcimentos deverão se

utílizar de demârcações no chão para organizar possíveis íilas.

§2'Os estabelecimentos indicados no capuÍ deste artjgo dêverão realizar limpeza constante
dos equipamentos e disponibilizar meios de higienização das mãos para os clientês.

§3' As

instituições

e

estabelecimentos bancários deverão funcionar somente para

alendimento aos Euclidenses, mediante comprovaçáo de residência apresêntada aos Íiscais
da administração pública, até o dia 3'1 de agosto.

Art. 14 - Recomenda-se o atendimento prioritário da população da zona rural durante o
turno matutino nos estabelecimentos comerciais e de seÍviços que peÍmanêcem em
funcionamento, assim como as insiituiçôes íinanceiras.

§í'

As instituiçôes financeiras distribuirão senhas para o atendimento presencial ao público;

§2'Todos deverão apresentar comprovante de residência para o recebimento das senhas.

Art. í5 - As clínicas médicas, odontológicas e laboratórios de análises clinicas somente
dêverão funcionar mediânte agendamento prévio e atenderão os seguintes requisitos:

l-

Uso obrigatório de máscaras pelos profissionais de saúde (médicos, odontólogos,
flsioteÍapeutas, bioquímicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de
enfermagem e radiologia, êtc.) e demais funcionários (administração, recepçáo, limpeza,
segurançâ, etc.) da unidade de saúdel

ll - Disponibilização de álcool em gel 70% em pontos estratégicos da unidade de saúde para
a higienização das mâos;

lll - Ampliar a lrequência da limpeza da unidade, principalmentê dê banheiros, maçanetas,
corrimãoa e pisos, com álcool 70olo ou soluçâo de água sanitária;

lV . Colocar placas de aviso em locais estratégicos (na entrada, por exemplo), ressaltando a
obrigação de uso da máscara de proteção pelos pacientes;

V - Orientar pacientes para que, êm caso de suspeitâ de COVID-i9, ou contato com caso
suspeito nos últimos 14 dias, liguem para a unidade de saúde, visando o cancelamento da
consulta/exame/Procedimento:

Cênko Administrativo Municipal, s/no, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48 500 - 000, telêfax: (75) 3271 1414
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Vl - priorizar o atendimento das pessoas do grupo de risco {idosos acima de 60 anos.
portadores de comorbidades e imunodeprimidos), estabelecimenlo, sempre que possivel
horário diferenciado para tal atendimento;
Vll - Observar a distância de '1,5 m (um metro

e meio) entre as pessoas no interior do

estabelecimento:

Vlll " Deverá ser permitido apenas 1 (um) acompanhantê por paciente, restrito aos casos
previstos em Lêi (abaixo de 18 anos e acima de 65 anos de idade e gestantes) ê/ou por
necessidade do procedimento a ser realizado;

lX.

Funcionários, colaboradores

e profissionais de saúde que apÍesentem sintomas

de

doenÇas respiratórias (tosse, dificuldade para respirar. produção de escarro, congestão

nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, dispineia, etc.)
deverão ser afastados de suas atividades laborais.

X - A higienização da sâla de atendimento, dos equipamentos e do matedal de uso, após a
realização de cada atendimento deverá set rcaltzada.

Art. í6 - Os escritórios de prestação de serviços deverâo adotar, preferencialmente, o
sistema de trabalho interno ou tele trabalho, e, acaso haja a necessldade de atendimento
presencial, realizar agendamento prévio, no inluito de evitâr a formaçáo de fila de espera.

Art. í7

-

Restaurantes, lanchonetes

e afins somente

podêrão funcionar com 50% da

capacidade máxima do espaço físico por pessoa e observar a distáncia mínima de 2 (dois)
metros nâ orgânização das mesas.

AÍt. 18 - Fica prorrogada a suspênsáo, até 31 de agosto de 2020, das aulas presenciais nas
creches e nas escolas da Rede Pública dê Ensino, assim como nos estabelecimentos da
Rede Privada de Ensino, conforme recomendação do FNDE.

ParágraÍo Único

- os a.justes neceasários

ao cumprimento do calendário escolar na Rede

Municipalde Ensino serão estabelecidos pela Secretaria l\runicipal de Educação, com apoio
do Conselho i.4unicipal dê Educação e da APLB

-

Sindicato.

Aí. í9 - Fica prorrogada a proibiÇão de circulaÇáo com chegadas,
transporte coletivo intermunicipal

e

paradas e saidas de

interestadual, público ou privado, nas modalidades

fretamento, complementar, alternativo e de vans, no espaço territorial do Município de
Euclides da Cunha, até o diâ 31 de agosto de 2020.
Cêntro Administrativo lvlunicipal, s/nÔ, Balrro Jerêrniâs, Euclldês da Cunha, Estado dá Bahia.
CEP 48.500 - 000 telêfax (75) 3271 1410
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ParágraÍo único

-

O transportê local (oriundo dos povoados) deverá ser

realizado,

observando a metade da capacidade máxima permitida para cada tipo de veículo, assim
como determina uso obrigatório de máscaras para o motorista e os pâssageiros, além da
intensificação da limpêza ê dêsinfêcção do interior do veículo.

Art. 20 -

à

Recomenda-se

populaçáo euc idense. assim como aos profissionais,

fornêcedores e cam nhoneiros advlndos de outras localidades, quê façam uso de máscaras

e

sempíe qLre poss.re. a .'q enrzaÇáo das -àscaras

Aat.2'l - Fica

recomendado

o acesso limtado aos velórios. cortêjos e

sepuliamentos,

devendo se restringir a parentes e arnigos mais próxrmos do de cujus obedecendo as
normas de postura, condutas sociais protocolos dê hlglene e etiqueta .espiratória

AtÍ. 22 - Flca prolbida a realização de qualquer aÇão que rnpllque êm emlssào sonora
através de quarsquer equipamentos de som, rnclusive paredôes en'r:
I - Logradouros públicos;

ll - Quarsquer estabelecimentos particuiares.
§

'Í'

Flca excetuado do d sposto no caput e incisos deste artigo a realizaçáo de ativ dâdê de

utilidade pub ca que imp qre em emissão so.lo'a

§ 2" O não cumprimenlo do disposto no

at1. 22 deste Decreto ensêjará

à

apreensão

imediata dos equipamentos utilizados para êmissão sonora e multa

CAPITULO II
DA FISCALIZAQÃO E SANÇÕES

Art. 23

-

A flscalização das r.edidas dispostas nesie Decreto será feita pêlos Agentes de

Irânsito Guardas Munlcipas Vigilância e\ou Epidemiológica. com apoio da Polícia Civll

e

Polícia l\,4ilitar

Att. 24

-

Os titulares dos órgãos da Adrninistração

l\,4unic

pal no âmbito da sua

competência, podêrão expêdir normas comp ementares, relativamente à execução deste

Dêcreto

ea

obsêrvânciâ das dêmais orientaÇõês das autorioades

de saúdê

pârâ

prevenÇáo ao contágio e contenÇâo da propagação do Coronavírus, notadamente, no que
se refe.e à prestação de serviços públicos e ao trabalho dos servidores
Centro Adm n sÍativo

I\,1un c

pal, s/no, Bairro Jerem

as Euclides

da C!rnha. Estado da Bâhia

CEP 48500-000 telefax (75)3271 1410
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Àft. 25 . Fica aulorzada a ftsca)ização das medidas de limpeza e hrgrene pêlos Agêntes dâ
Vigilância Saniiária e Epidemiológica ern todos os estabelec mentos que se encontram em
funcionamento no âmbito munlcipal, podendo os agentes autuar, advertir, determinar o
fechamento de estabelecimentos comerciais e oiiciar

a Secretaria Municipal de

Tributos

para aplicações das sanÇoes previstas no ordenamento lurídlco municipal.

Art. 26

-

Além das sanções já impostas nos adigos antêriores. fica estabelecida multâ de 01

(um) salário minimo por infraÇão a qualquer das normas especrficadas no presente decreto.
mediante lavratura do rêspêctivo auto, a ser Lavrado por servidor da Secretaria Municlpa de
Saúde, da Vigi ánc a Sanrtária ou Epldêmiológica, devendo ser paga nó prazo de 72 (setenta

e duas) horas sob pena de interdiçâo do estabelecirnênto infrator e cassação do alvará de
funcionamênto, por têmpo indeterminado

ParágÍafo único

-

A cassaçáo poderá ser rêvertida caso o estabelecimento se adeque às

normas estabelecidas neste Decreto, assim como

as normas ditadas pela

Vigilância

Sanitária, sendo garântido ao lnfrator a interposiÇáo de recLrrso referente ao auto de rnfração

no prazo de 30 (trinta) dias por meio de processo adrn nistrativo.

Art.27 -

Estas medidas eslão sujeitas a alteraçôes, aiustes ou rcvogação a qualquer

rnornento de acordo com a evolução do novo Coronavírus (COVID -19) na região

Aú. 28 - Este decreto entra em vigor da data da sua publicaÇão, revogadâs as dlsposiçóes
em contrário.

Publique-se, registrê-se e cumpra-se.
GABINETE DO PRÉFEITO DE EUCLIDE§ DA CUNHA, 14 de agosto de 202C
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