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Estado da Bâhia
Prefeitu6 de Euclides da Cunhâ

DECRÊÍO

N. 1946, dê 24 dê JUNdO dê 2020.

ÂLÍERA O DECRETO NO 1945, DE 23

E

DECRÉ.rÂ

OE

OVÂS
OE

ISOLAIIENÍO SOCTAL

RESÍRITIVO
(LOCKDOWN), VIS^NDO
CONTE çÂO
^
OO ÀVANçO DA PÂNDEI'IIA DO NOVO
covtD-19, No
coRoNÀvÍRUs

-

TiU

ICIPIO OE EUCLTDES

DÂ

O PRCFEITO üUNICIPÂL OE EUCLTDES OA CUNHÂ, EStAdO dA BAhià, NO
uso das àüb!içôes constitucionais ê na forma prevista na Lêi Orqánica Munlcipa ,
qle lhe são conferidas pêlô hciso xxv do ârtigo 50 da Constituição Federal, no
incisô XIII do àrtigo 15 da Lei Federal no 13,979, de 06 de fevereiro dê 20201

CO SIDERÁNDO que a saúde é dirêitô dê todôs e dever do Estado, qárantldô
mediante políti@s sociais ê êcônômicas que vlsem à redução do risco de doença
ê de outros agravos e âo acesso universa e lgualitário às ações ê serviçÔs para
sua promoção/ prôteção e recuperaçâo, ná forma do art. 196 dá constituiÉo da

CONSIDERÂ DO a classiÍicação pela Organização r.,lundlàl de SaÚde, no diê 11
de março de 2020, como Pêndemia de Coronavirus;
CoNSIDÊRÂNDO a sit!àção de Emergên.ia de sàúde pÚblicá declaradô peo
DeLreLo Yun(rpàln' Ia78, dê 31 dê màrco de 2020i

coNStOEtlÁI{Do â necessidade de mânutenção dos cuidadôs e providências
para combate e ênfrentamento da pandemia prÔvocàda pelo covlD_19j
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PrefeituÊ de Euclides da Cunha

CONSIDERÀNDO quê cumprê âô MLnicipio de Euclides da Cunha - BA, tomar
todas as providenclã no sentido de contênção âdêquâda dã disseminação o!
impedir qúe estê ocupe pàtàmàres que produ2âm ô caos ná Rêde l4unicipêl de

CONSIDEFANDO

a

CONSIDERÂNDo

o eevado

confirmaçêo de novos casos positvo de cOvID-lg no
huni.iplo de Euclides da Cúnhâ e que a trênsmissão em humanôs o.orre de
pessoa-a-pessoa sendo que a aglomerôção contribui para a rápida disseminação

núm€ro de denúnclas de descúmprimêôto das

determinações emanadas do Poder Púbrico; e
CONSIDERÃNDO a confirmação

!e

mortes e de novos casos positivo de COVID

19 no munlcípio de Euclides dà Cunha e que a transmissão em humanos ocorre

de

pessoa-a-pessoá sendo

qúe

a

aglomeração contribui para

a

rápida

disseminêcâo da doença;

DECRETÂ!
ÀÉ. 10 -

Ficê suspenso, de 25 a 28 de junho de 2020 ô funcionamêntô de todos

os êstabelecimentos cohêrc!âis ê prestàdôrês de seruiço, hem .omo, seNiços de
Ban.os, Correspondêôtês Bancárlos, seruiços de Correios, reallzaçâo de feiras

ivres, no MunicÍpio de Euclides da cunha, inclusive por meio dedelivery,

P.rágrâlo Prlmêaro - A re5trição imposta no câput destê artlgo não se aplica
Farmáciês, clínicas lvlédicas, Padarias, Postos dê Gasolina, Funeráriàs

-

Os Postos dê Gasolina pôderão foncionar apenas parã
abastecimento de veic!1o5, sendo vedada a v€nda de bebidas êlcôó icas,

Parágr.ro sêgundo

no Bâ rô JêBmrás. Eucrides da cunha EsEdoda
cEP a3500 000 relerêx (75)32711410
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Prefeituía de Euclides dà Cunhà

Pârás.âfo Têrcêlro - As Êârmáclas d€!êrão runcionar, excluslvamenle, para a
comercialtza§ão de medicâmêntosi §êndo vêdada a €xecugão dê seruiços dê
Corespondenles Bân ários.

Parágràto

Qu.rt

-

As Clinicàs Médlcàs dêverão tuncionàr, exctusivamentê, nos

atendimentos lá aqendados.

PãrágÍâlo Qülnto - Âs Padarias podêrão fun.ionar apen.s, pa.a venda de pães

Pârág,.to S.rtâ

-

No pe.iodo dê vigência do

aOCTOOWTV, permanee

tâmbém em vlsor o Toqle de Rêcolhêr. pârtir das 20:00 ãté às 05r00 hôrâs.

Árt. 20 - Os órgãos e

Entldades quê prestam Seryiços essenciats e
hdlspensáveis permânecerão com funclonême.tô regular, têis como: Sôúde,
timpeza Públi.a, Flscali2ação, Depart.mênto de Tránsito e Setor de Licitação.

3. - Fica determinadô a proibição dê tôda e qualquêr

reunião, públaca ou

^Ê.
privada, inciusive de pessoas da mêsma familia quê não

coabitem,

indêpendentêmênte do númerô dê pessoas,

Árt.40

Ficâ proibda a realizaçâo de atividades fisi.as nas vias públicãs
municipãis, independêntêmenle do númerc de pesas.
50 - ke dercto êntE em ü9o. da data .,ia sua publlc.ção, revogadãs
^rt
disposições êm contÉrio,

Puhlique-se, rcgistrê-* ê.unprà-se.
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