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PrefeltuÍa de Euclides dê Cuiha

oEcREro

NÔ

1945, dê 23 dê junho de 2020.

Dispóe robrê a arloção .l€ nôvas
medidas dê Prêvênçâo e conÚolê
parâ ô ênÍrêntamênto do Novo

Coronavírqe (covlD-19), no âúbito
do Muni.ípio dê Euclid€s da Cunhã.

O PREFÉrTO I',|útltCIPÂl OÉ Ct CLIOES O^ CUNH^, Est do dà
B.hià, no lso das atribljções constitucionais e na forma prêvsta nà Le

Orgânl.a l4unclpal, que !hê são conferidas pelô nciso xXV do àrtigo 5'da
Constitoiçâo Federal, .o inciso XIll do artigo 15 dã Lei F€deral no 13.979, dê 06

CONSIDERANDo a clãssiflcação pelâ orgânização Mundlâldê Saúde, no dia 1r
de maíço dê 2020, cômo p.ndemiá dê coronâvírus;

á situação dê emergên.ia de s.údê pública declarêda
MunicipàlnÔ 1878, de 3l dê março de 2020;

CONSTDERÂNDO
Oêcreto

pelo

CONSIDERAI{OO a necessidade de manotenção dos cuidados e providênciês
pàra combãtê ê ênfrentâmênto da pôndemiâ pÍovocadô pelo covlD-19;
CONSIDERANDO que cumpre ao lvllrnicípio de Eúclides da Clnha - BA tomar
todas a5 providência no sêntido de contenção adequadâ dà dissêminàção ou
hpedlr que estô ocupe patamares qle produzam o caos nã Rede MunlciPa de

sh!. Ba fio J€Émás Eúcl'dos da Cunha. Eslado da aâh
cEP 435o0-0o0. r.rerbx 175)3271

Centío Admin's(rêtivô MúnLcipâ

1.410
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Estado da Bahia
Prefeltura de Eucldes da Cunha

"f - Ecrrois

ô conflrmação de novôs cãsos positivo de COVID-19
de Euclldes dê Cunha e que a transmlssão eÍl humanos ocorre

CONSTDERÁNDO

no

munlcÍplo
de
pessoa-a-pessoa sendo que a aqlomeração conftibui para ã rápida dissemina§ão

oÊCRETA!

Á*. 10 " Fica suspenso, dê 2s à 23 de junho dê 2020 0 flncronêmento de todos
os estàbeleclmêntos comerciais, bancános, e prestadores de seruiços no
mlnicípio de Euclides da cunha, bêm como a reâlizâção de feiràs livres, inclusive

PâÉgr.Ío Primêiro -

A resMção imposta no caput deste artigo não se ôpli@ as

fàrmáclas, pàdarlàs, postos de gãsolinô. clinlcàs veterlnáriês, clínicas particularês
consultórios médlcos, moto taxlstês, f!nerárias ê disv buidorês de gá§ e água,

P.rág.a,o segondo

-

os postos de ga§olinà poderãô fúnclohâr lpenãs

parà

abâstêclmento dê veícLrlos. sendo vedada a vendê de bebdês alcoólicas,

Pa.ágrâto

Íerc.iro -

Ás distribuidô.às de áquâ podêrão funcionar àpenas para

comercializãção de áq!a, sendo vedôda a vênda de bebdàs ãlcoólicàs.

P.Íágrafo QuaÉo - Ás fâmáciâs devêrão tuncionôr, excllsavâmente, parâ a
comerclallzàÉo de medicamentos, sêndo vedêdê a êxêcução de sêNlços de
côrrespondê.clê bêócáriá.

Pârágrâfo Quinto - as padàràs poderão funconar apêôas para vêndâ de pães

Pâ.ágràfo sêxto

-

No perjôdo de vigên.à dó LocK DOWN, petnarece

tômbém eÍn viqôr o tôque de recôlher a part r dês 20:00 até às 0sr00 horas.

ce

ro Âdfrin slrarvô Ivrun c par íno Bárc JêEmiás. Éúc dêsdácunhá E6râdo
cEP'43 500 - 000. l.rerar (75) 327r 1410
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art. 2. -

=ú<rrdir

Píefeitura de Euclides da Cunha

Este dêcreto entra em vigor da datâ dã suà publi.ação, revogàdas às

disposições êm contrário.

Publique-sêr rêgistre-se ê cufr pra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE EUCLIDES DA CUNHA, 23 dê júfho de 2020

\-,'*-oo § O.:'-*\'-.

LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
PREFEITO i'UNICIPÂL

ceitrcÂdhinstâtvoMuncrâl
cEP 43

íô'

50o

Ba

ro JeÍ€frlas. Euc dês

- 00o i.refar (75)32711410

dâ

cunhá EshdodsBâhiá
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