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F-tl

Prefeiiura de Eucides da Cunha

oÊcREÍo

NÀ

1950j

d.01 dêluthode

2020,

Reguafrônlá o luncionámênto dô comêrcô
no Municlpio de Elcides da cunhâ duÉnlê

o

O PREFEITO

enlÉnlemenlo

da pendêmia pówcáda

ki

E3I'do da Bahi., no UsÔ das
Orgânj6 Municipál que lhê 5áô

rüV do ârtiqo 5'dá côtulituiçào

Fedêral, no inôiso Xlil do artigo 15

MUNTCIPAL DE EUCLIDE§ OA CUNHA,

etÍibúiÇões consrituciôn.is

cqíôndas pelo inoso

€

ná Íomâ p,êvislâ ná

dâ LêiFêdêrd nq 13070 dê 06 dê fevêrelro de 2020.

lêm6 d. Consüúiçáo da Repúbrica, áni]o 196,
do Eslâd.. sb a gârântia dê âçõ6 ê interençóes do

COISIDER^NDO quê a B6úd., nG

coníitui ô diÉik' dê lo.los ê
Pôdêr Pút licô

qÉ

ôL'j.t

reú

d*r

â

red!Éo do

ns

à

saúdei

coNsloÊRANoo qle cumpE áo Trrunicípio d. Euôlid66 da cunhâ - 8A lomâr lodâs á3
prcvidências no 3êrnido d6 contenção âdequ.da dá dissenináÉo oú impedn qu€ 6lâ
ocuoe parámâÉs

qe

CONSIOERÀNDO á

orcdú2em o @os na Rêde Munidpâl de sâÚde,

clâssl€çáo

pê a

Otlanização Mundiâldê Sâúde. no

d

â 11 de máÍÇo

de 2020, cômo pándêm ia dê coron aviÍus

cO

SIOÊRANOO

a sil!áéo de êmêrqéncia de saúde pübica dêcárêdê peo DecÍeto

Mlnrcpeln' 1873, de31de março dê 2020,
CONSIOERÀNDO

â ôd.6sid.de de

@nbale e enÍênl.m$to da pâMemia

manulençâo do6 oidádos

p.o@da

.

ptovidô(iá.

pêlo COvID-1gi

DECREÍÀ:

DÀS DISPOSIçÕES GERAIS

cdt6

dminisFáIrc Mun@pâ|. ín!. Bd@ J.remiás. EuêL'dêe dá cunhá. Est.dô
cEP 43 500 - 000, r€eíar (75) 3271 1410
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ti-t
ArL

Estado da Bahia
Prefeit!Ê de Euclides da Cuiha

," - Frca ãuloÍüado, o íun.ionamedo

dê tôdôs os ês1âbêlecimênlos oomerciâis

bancânos e dê seNiço6 do lüuncipio desde qúê âtendLdos os rêqubito. eslâbeôcido3

Parágráto Únlco - o íu.cionamêr'to dos 6rab.lecióênios, sêftpÉ quê
daí

p*

mêio

ê

An. 2' . PaE

pc.i€l

dewrá sê

deliÉry. tÍabalho iÍÍemo @ aind. por ErêlEbâlho
rinB dêBde decreto Bro requ6itos qeÍais de luncionáúeniô de lodos os

eslábêlêcmentos côr.Íciais

e de

sêNiÇôs,

3eú pÉjlizo dâquêles eslábel6cidos

pelô

MinÉéno da sâúd6, os seguinlB cuiládos:
I-A

úilÉeçáo dê máserãs per6 coneEiaôtes

. $us Ílncioános

ll -Adisponibllizáção de mateÍiaB dê hiqienlzaçáo des máos paÍa

lll - Obsêryânciã dê

áftdd

d

uU

izâção localde cliê.tês

siánciâ mliima dê 1 5m (!m úetro ê môio) 6niE pêssoãs no inlênor ê

do *rábêlêcimênrô:

lv - A íxãç& dê e.rdê. nâs poíàs do êBiábêleolm.nto, dispôndo á@rc. do ôúmerô
ôâimode pessoasqle pôdeÍáo pêmân€@Í no €.tabêlecimenlo. €speilá.do-sê os limllê3
dêíndoB no §ro do án 2" do Dêc@to no 1875, de 24 de mãrço de 2020;
V- Ficá proib da a enl.ada e pemanênciâ de .lienle6 e luncionános sem o
nô inbnôr

Vl

-

,$

de mâsérá

dG *tâbêleimênÍ€l

A inlensiri@Éo das açôes de limpêza e desinÍecçáo de inlêior. mobil ár o e p@duto.

do êstabêlecimenlo, gaÍanlindo-se o min mo dê duas

!e6s

pordiai

vll - Prioriaçâo do alendimeôlodas pe$oasdo grupode nsco e6labelece.do, eêmpEque
po$íEl horáíio diveGo pâr. tais íéndimênbsl
vlll - Dê€rãô *, dispsedos do tÉhâlho (6xéro hÕfrê oí@ ou tÉbãlho inl.mo). sêm
pr6juí2o do

*!

seláno. os haioÍes de 60 (sessentá anôs) assih como âs dêmels p.ssoÉ3

nclúídas no qÍupo dê Íisco dô

covlo-19

lx - Ádoçáo de medidâs paÉ evitar e/ou dspe6ar aglomeração dê pe$oas lâÉ mfto
aqend.menlô dê hdános dê alêdimênto ou s6lenas d6 êntrêga ê sênh8.
PántgÉío Údlco - Todãs as medides esleberecldas neste Dedêto seéo de
rê.ponsâbildàdê êxclls vá do propriêlário do êstâb.lêc menlo e serâo obleto de ísca izaçào
por páne da Adm nislração Púbrca Municpár

cênfo ,úmi.i.rdivo Muôicip.r. s/n., aáim JêremÉ3 Eúridê. dá cunhâ.
cEP:44 500-000 rereláx (75)327r 1410
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*E #u*çl
Árl.

3'-

Estado da Bahia
PÍeÍeltua de Euclides dô CLrrha

Fi@ proÍogada â prcibição do ,un.ionrme.lo dê

ba6

esas nolumas. boatês

leât.os e dêmâis caeãs de espeiá.uios. lnctlslve pe€ cônsumo inteíno e aredoEs. bem
cohodê parq!êsinfá s pnvados âréodi.15dôiuthôde 2020

P.,ágr.ío primelro

- O Íunciônãm€nrô interno dos .slabgtêomênrôs acima citâdos se.á
pemilido dê nodo à .rêndêÍ. êrclllivamênle sery.ços de ênlÉga à domicilio devêndo
ainda sêrem rêsp.itádor Õs prorocolôE santáros ê de s€guÍânÇâ demandâdos pêa
s tuâçào aluál para o

Áú 4q

Fi@

eníÉnIãnênlo áo novo coÍo.avrtus

addiadq

o tuncionamonto dê

e afins. devendo sêr obêd.c

do.

os s.OU ntê§

âed€miâs. êscolâs dê d.rc4r,

à.t*

ma..iais

€qui6it6l

1§" Obseúar a oclpaÇão máxima de 1 (um) aluno a cada s (cinco) met.os quadrados.

Éâliãrhigieni2ação cÕnslantê dos êquipamenlGl
2§' SoDente sêÍá pêmitido o aGso de alúnos usando más€Ía3 e poíandô ál@oleú gêl

3§'Os bebêdôuÍos dê águã d6vêrão sêÍ ullizados apenas pârá âbãslecimenlo d6gaíeíâs

AÊ

f-

F,6 pMogáda âtê o dia 15 de julh. dê

2020, a suspenúo de rcalização de
quâl.quêÍ
público.
6venl@ 6 alividad.s d6
nâture2á,
ou prvados, êm ôc.s abên6 ou
í€chadoa, ãindâ quê píêviámsntê aúonzaóos, qus 6ôÉlvâm agloMáção d. nodo gêÉ1.
indepêndênt€ dâ

qu.nliôdé dê pê*@s .nvolvid.s.

Árt,6'-Fic.prôíogádo.táoda15dêjulhodà2020,oloquêd.Edhêrdaê22:00aiáàs

§ 1" SêÍá permilido

êxcepcionármenlê,

o íhcion.mênb dê pizza.s

rân

nmIes

e

,.stau6n!ês êm hoéÍio 6têndido, atê àr 0or00 hor.s. aÉã.s nâ modâlidáde dê delivêry
para prodll@ àlimênticloe ê b.b dáâ nãô âlêôólicâs bem como os setoiçG vin.uladoe às

§

2'Náo se apli6m ás.esríitõ€s do câput desle ãíi9ô âós poslosde ggsoline. íamác

6

céniro Âdm nÉrEiivo Mln oDár s/io BaroJêEmias Euclldôsda cunha, Estadoda B.hE
cEP:aBsoo-000,tilêlár i75)3271 1,410
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rft

=ú<rrois

- Fi€

arl, 7!

E*ado da Bahia
Prefeitura de Eudldês da Cunha

aúon2âdâ a

ÉáliuÉo

de Fêia

tive

ó da Fêirã dê Anioaas, e$im @úo

âbêriuÍa do A9oulue Municipe, nô Municip o de Eucides da Cunhã lão somêntê pêrâ

cohércio dê prcdulos perecívêis
§' As Íêkas lires ê feiÉ6 dê ánimaÉ seéo ÉaliadâB, €x.êpciônatmêrné. às
duranê todo o hêsdéjurhol
I

2!'Fica póblda.

*íá3-fên .,

álocação de barccâs e @ngêneÉs peíencênlêE. vendedóês nào

residenlês êm Eucl dês dá Cunhâ
3§r Ficâ ãúonzáda a

ü6e.ça

ábasleciôênto dos vend.do.ê3 ê

foftcedo€s,

íoE do Múnicipio, exctusivámenlê. paE
beíâquêios de Elclides da Clnhâ

dê

de

a§'FicaproibdooconslmodêElêiÇôese anchêsno o*Ldasí6iràséseusentohos

Án,8o-Fica aulorizâdo ofuôcioôam.nto dê sêgunda a seíajeira das lêinnhâs da cidada,
d6dê q@ obetoãdôs õ nmás de di§ianci.Mro e 6 p@êdihênlos peÉ
ênlrentâftênto de pÉndêfriã do

covlol9.

Art 9o. Fca suspenso aor sábadG. dôminoos! o ruôcionãmenro dê iodos os
6tâbelêciment6 comerciais e píêslâddés dê seryiçc. corespondêntes baÉinos,
sediço3 de coÍêiôs. Íéálzâçâô dê lê

durant todo

o

Íâ! lvrê6, no lüun.ipio de Elcldes dâ

cunha,

na. délulho,

1§' A Gínçãô impo6lâ .o câpul deíe ãnigo não sê apli.ã às FãmáciG Padanas, PGlos
dáGásôl'ná Fúnêrárús ê Diskihuidôrâs dê Gás

2§'Os

Poslos dê Gasolúá podeÍão luncionâÍ âp6nas pera abastecimenlo de velcu os

s.ndo!ôdada a vêndâd. bêbdas alcôóli€s e óurossetolÇos, nos dlás I siados .o cápúl

3§" As Famáclâs dêverão lunôDnar, exclusivamênte pêra

â

.omercializ.ção de

úêdi€úênlos. sêndo vêdadá á ê!êcuÉo de eruiços dê coúespoôdôríes Ba.cános nos
4§!

,€

Pêd.riss podêráo íuncÉnar apenâs pãr5 vêndá dê pàês e sLmilãÍas

5§' Oe mêrcados, Eslauránl€., ranchonol* ê

pizá

as podêÉo

ÉãrÉÍ wndás ãlrâvB do

C.nlrc Adm tri3rErivo Mun oipar s/ôo, Barrc JoBmiâs EucldêsdaCunhá ÊstrdôdaBâhiâ.
cEP: a3.soo-000. têlerár 175) 3271 1.a10
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Esrado da Bahia
PrefeituE dê Euclides da Cunha

6§' O

seryiço de autoalendimenlo nos bancG

Ílncionâmênlo nôrmêl

eú

obsêryaÇão

a

normâ

7§' Nos sábados ê doúinsos, enquaôto duíãr â suspensáo do capur dêste adg. seÍão
Íeâliêdâs pêlâ PÉfêitqra de Eoclides dã Cuhhá â desnlêcÇão .onslante dôs pônrôs de
áglomerãção no cénrro comeíciãldo Municipio.

Àá. íO - O Poder Público

M

uí icip.l, lunlr mênie com

6

Sindic.lG, Cáma.as

e

As.ociaçó€s

loc.is deveÍão promovêr campa.has de esllmulo ao comérc o va delv6Íy Íedução do lllxo
d6

Éssas

nes tuás, uso dê

másÉ

e dêmai mêdil6 de @mbaiô à prcp.g.Éo do

covtD-19.

art,1l . os supeÍmercados mêrcearâs ffgorifôos hoíírurioránjêros pádaras ê

cênlros

de distribuição de álimêntos dêverão adotar medidas de contro e de ác$so â árEâ inleÍná

erabeleciôênto, ensiderando sempÍe â ocupáÉo ôáxima de 1 (uoa) pessoa á cãda 5
(ci.co)mêtros quêdrâdos. dispensándo pa.a tanlo a liscã izâçào por m€io dê seus pÍópÍios
do

art

Bdêa ê @ngênêe devêrão éstiingi. o âtendimenlo â um
mediânl6 ãge.damento prévio. dê modo ã iào hâver lorfrâ€o dê liá dê

12 - Báíbêanãs, selõês de

cli6nte pÕr vê2,

Ártla - os

êstabeecimentos bá.únos, bem asslh àq!ê€e quê pEelêm s.toiços de

@..s LoléÍies ê coí.slondentê ha.qÍios, dê6ráo al@r
dê,omã inôsvá ê oÍganizada de modo â êvláÍ aglome.rÇó$, ncllsive dêsiacando
turcionárc(s) paÉ o.g.niação e liúlizâção de filas (quandÔ houv€r) respôíándo a
nâruezâ bancána. láis @ôo

dbláncis 1.5ú (!m mêIrc e meio)por pessoá.

§l'A.aso hqá.emanesenlê

de cliêntgs nãs caÉdás, o§ e§l.bêeciôêntos dêlerâo 3é

ullliza. dê dênârcaçóês no cháo paE organizr

po$lwis fila.

s nd icad os nÕ capll dêste ârl so devê rão ealEar limpezâ consta nle
dc êqúipál@rc ê di.ponibiliar meiG de hÚienlza§áo dãs úà6 pãÍá 6 clÉÍrl6
ce nrô Ád m nrstÍât vo M unicipa s/n!. Ba Ío JeÍemia3 Euôldê§ dá cun[ã. Esládo da aâha
cEP 43s00-000 lêêrâx 175)327r ralO

§2' Os êstábêlecim

e

nlo

tS
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Eatâdo da Bahià
Prefeituia de Euclidês da Cunhã

Arl, 14. Re.omende-sê o alêndimento pnoí1áaô da poputaçào da zona turatduÉnlê o
lumo màruLno nc BÊàe,êc'menros roÊêrLrãE . d. sea'ÇoB aLe pemá.ê.êm êr
ílncionameniô ass m como á5 irsllurções Ínán.êiras
llo As instiluiçóes íinanc€re. disl.ibuÍão sênhâs paE ô átêndi@nlo peocidáo públi@
!2o Íodos deverão êpÉsentár .omprovanlê dê B.idência paE o recebimenlo das senhas

Art, 15. As cllnicas méd@s. odônlôlógicâs ê lãboElóros dê ãnáliBes clinicas loment€
d.rerào luncionâi mêdÉde agêndáúênló pÉvio e alendêÉo o. leguinles eqúsilo5:
l- Uso obriqelóro d. má3cârâs p€los pbrssionais dê sâúde (médico.. odo.ióoso.,
í.ioleÉpêúãs, bioquímicoi psicólogoB nulricioniBlas entemeiós. léoicos de
ênfêmâoêm o.ãdlologiâ. êlc) ê d.mâLs tuncioná os (.dminelEção rêepÇáÕ, lmpêz.,

et

)dâ unidade de sãÚdel
ll - D sponibillz.Éô de á1.@l em gêl 70% em pÕ^tG 6tr.lêgi.@ dâ lnidade de sâüdê pâ.â
3êgurãnça,

â higien2á9áo dâs máosi

lll - Amdiar á requênoá da limpêa da onidadê, poncipalmênle de baôhêios. mâçanêlãE
@rlmáos e p Eos. com á coo 70% ou so uçáo de água santára
lV - Cd@r d@s dê avie êó locais e6t atêgicB (É enlrâdá. poÍ êxemplo), essllândo â
ôbÍisação de uso da máscara de proleção pelos paôierlesi

v - onênlâr

peciêni6s pâÉ

qe

êm

@$

de suspeitá de covlo-ig, ou @nlato coh

6sô

suspeilo nos últmos 14 diãB.liguêm pârâ â undádê dê sãúdê, vsando o can@lamento da

consuta/e!áme/proedimenlo:

vl.

pnoizâr o ãrêndimênlo das pêssoa3 do gtupo de Íisco (idos6 ácma de ô0 anoe
porladorês de .omoôidad€6 e iEunodêp mido!), 6slabêleciíênlo, semprê que possivel
hdám diÍêHciado peÉ lal etendimênloi

vlr - obseflar a dilrànciá de 1,5 h (um metro ê

m€lo) entÍê âs pôssoâs no inleÍióÍ do

Vrrr - D€verá se. pemitido apenas 1 (um) scompâôhente po. paciênte rêslrilo aos caso3

prdÉr@

m

Lei {ab.irô de 18 .nos e ácima dá 66 anos de
n.Éssidade do prccedimenlo á sêr Íêãlzâdo:

idaê ê g6l.ntes) e/ou por

lx - Flnci@áric

colaboÉdores ê pÍofssionãis de saÚde q@ apesêntem sintomâs de
doenÇa3 É3piratóri4 (toêeê diricu dêd6 pãÍâ espnáÍ produqão dê escetro conqêslão

.âsal o! .onjunlivrl, dículdade paíâ d.glúú dor dê galgaôla, @nza dispineiâ. êlc.)
dêvêrá. sêÍ âfrslâdô. dê surs álvidádês áboráis
cEP 43500-000

releí

(75)
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x - a hioiêni2âÉo

da sala de áténdinêÍlto, dos êquipáhenros ê r,o máiênâr dê

ú$, âÉs a

eàlizâÇão de cãdá alendimenlo deveÉ sêr EalEada.

Art. 16 - Os esditón6 de pÍ6ráçáo de seryiços dêwrão adotâr, p.eÍer.ftúimente o
sistêúá de t ábâlhô mtêmo ou iele lábalhô. e acaso haja a nêcessdade dê àtendmento
presênêia 16â izâr âs e.da mento prévio, no inlullo de êvilãr ã fom.ção de fils dêêsperá

Àú

17 - R.stâurentês. lânchonetes e âÍim somente podêràô lunconãr com 50'/. da
capacidãdê úáximá do êspaÇo lisico po. pêssoe ê obsefl.r a dielãnci. mínima dê 2 (doE)
melÍos @ oÍs5nnâéo dás mê$s.

An.1a - Fi.e pÍofioga& a suspêmáo, alé 15 de julho

dê 2020. dãs âulãs nas

creh6

nâs 6colas dâ Rêdê Pública dô Énslm, assim @mo nos 6t.bêlê<imênlos dâ Rêdê
dê Ensino

co ome

P.rágr.ío Únlco

-

e

Pilada

recomendãÇão doFNoE.

Os .juslê6 necêsánG âo cumpínerÍo do 6rêndá.jo

*ráo *lâbêlet dos Élâ srcrêlâ.la Municip.l
do co.se ho MJr c pal d€ cducáção Ê dâAPLB-s1d.alo

Municipel de Ensim

*col.Í n. R.de

de Edu6çáo. êom apÔio

Ficâ porogade a poibiçáo .lê o.@láçãô com chegedas, Frádas e tâídss de
^rt
nt€.êsiaduaL públco ou pnvadô. nás úodalidade§
kanspôÍlé colêtvo iôlerhuni.ipal

t9 -

ê

fretamânro cofiplêúentar, allêmálivo ê dê Ens, no espâço lênídial do Munhlpio de
Éudidês dã Cunhâ, átê ô diâ 15 de julho de 2020.

P.rárr.lo ú.lco

- o lran.porle loôal (oÍilndo dos povoad@) devêrá êer r.a iádo

ob§êryândo e máadê da capacidade máxima pêmitida
@mo

p.É

cada lipo de veiculo, asÊim

dáê6ina Go ob.igátorio de m,iserâs paB o óotonsta ê

6

pâssgeiros, aléh da

inténsif Écào da lmDê2. e dêÊ lÍecoáo do inte. or do veículo

Art 20 -

Re6menda-e

á

populaêo êucliden*, a3sim @mô eos p.orissiôna

foÍnec.doÉs ê cahinhoneiÍo8 âdvindos dê
e,

sedpreque po..ivê1. a

Aí.21 -

h ig ie

oltàs

ocâldades, quefaçam u.o de fráscarâs

nização das máscâá3

Flca rêcomêidado o acesso lmilado

devêndo s6 resti.gn e

6,

pa.enl* e

âmrEos

â6

veLórios conêjos e sepullamênlos

m.is próxiô6 do de @jG obed€endo as

nomás dê post!Í.. @ndutás sociálB. prolocôlo. dê h g enê ê êtiquele rêspÍatórla
cêntro ad mú Érrát'vo Mu n o pâl ínô BâÍroJàÉmâ3 Eucr'dêsdacunhâ Eslãdo da Bahia
CEP .3 500- 000 lêrêlâr (75)32711410

Diário oficial assinado digitalmente padrão ICP-BRASIL
Página 8 de 10

tS

Diário
Oficial

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
Edição 2018

Quarta-Feira, 01 de Julho de 2020

gE+ ericird;s

PreÍe tula de Euclides da

An, 22 - Flca proibide e Íeâllzaçào de q!âlquêr áçào quê impliquê êm em§âào sônorâ
át ávés de quáisquer êquipâmenlos de

$ú.

incllsivB parêdó6s êm:

ll -Quâ squêr êstâbêlecmênlos pâriiculâÍê§

§

l'

Ficã ex6luado do dispclo nô

€pul.

in.isG dê{e anrgo. reâliaçáo d€ ãtividádê dé

uti dâdepública que iúplque em 6h ssão sonora

§ 2' O nãó cumpÍimenlo do dlsposlo ôo á.t 22 dês1e Dêoêto ê.sêjará â

apreensão

imediâlá dos equipam6nlos ulilEados paÍã emissáo sonorâ e mulla

CAPITULO II
DA F|SCÂL|ZAçÃO E SANçóES

Ári, 23

-

TéEito

A lis€lizaçáo dâs medidas disposlas nesle Decrêlo sêr, feila pelG
Guârdâs

À4un

cpãis Vg lância e\ou Êpidefriológ ca com

aqe

apo o da Pollciã

es dô

Civi

ê

24 - Os tituláês dos órgàos de Admnislraçáo Municipal, no àmbilo da sue
^ri.
@mleléncia podêráo erDedir nôhâs cohplêmênlâEs, relâtrvanenlê â execuÇão dsle

eà

obseBância das dêmals oÍiênláçôês das auloridad6s de ..údê, pãrá
p@nção .o @nrágio ê .ôntençào dâ proÉgação do cdonavnus, notadám.té. no quê
§e rêlerê á p@lação de seryiço3 pÚblicos..olÉbelho dos sêtoido€3.

Oêcrelo,

25 - Fjcà âúoÍneda á fiscalizaÉô da! medid.. de limpê2â e higÉre Éros Agenlês da

^í.
Viliànc á $niiára

e EpidêmiolóO @ em lodos os *labêleclhêÍnos qu. sê ênconkam êm
tuncionâúenlo no áhb'to municipál, pod..do 6 âqentê! autuâÍ, adveôir dêlêmlnãÍ o
fêch.meÍío dê estâbêloc me.r@ .omerci€iê ê oÍôâr a secrebna Múnicipál dê Íributos

m.e

áDllcâçóês das sânaÕes previslas no odenamênlolurldico munlclpa

Àí.26-AlémdássanÇõeslá mpostas nos ârtigos anleÍiorêE licáeslabeêcidamllláde01
(um)sâláno ôhimo por rnr.áção a quãlqu..dd nordás especifiGdâs no pêsêÔlê decÉlo.
mêdi.nte lavrálura do rê3pêctivo.ulo, a sêr láv.âdÔ porsetoido.da secElada Municipalde
saúde dãvêiáncâsâ.ilánaouEpldêmolósica dêvendo sêÍ pâgâ fo prazo d€ 72 (sêlenl€

cênrmadhnisrálivôMuiopár §/no Barc Jêremia! Euclidê§dâcunhâ Esbdodá
CEP:43 500-000 rêrêlâx (75)327r r4r0

Bah'a

|.-\
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.r. rüuáir
e dues)

Estado da Bahiâ
Prefeitlrrâ dê Êuclid€s dã Cunha

ho6s, sob pe@ dê intêrdição do ê3tabelecimeÍÍo inníoÍ e 6$ação dô âlÉÍá de

funcionamênto, por tefrpo indêlêrm nádo.

Pa.aarato úílco

-

A câ56aÇãô poderá sôr rcvedidâ

â3§im

ôooa.

*so

ài
pel.
úladas
vigÍància

o eslabelêcimô.lo sê .dequê

esraberecidá nêsre oêcEto
sànlá â. seidô gá.ãnt do ão inretor a intêrposição dê Íecurso r6lereni. âo auto de inffáçáo
m CÉ2o de 30 (hnlâ) diâs po. meio de p.oesso adminisralivo.

art

27

-

Estas medidâs estâo suleitas á ateÍações, ájlsle6 ôu íevogáção â quâlquêÍ

úomedo, dê 6ôordo com

Árt

20 -

á êvorução do novo

Est ddetô .nlÉ

d

coMãvitus (COI4D-19)na Íesiáo

vi!o. da d.le da

s.

puhlksçaô, @orsdas

*

disposiçõB

Publioue se, eqisIrê-sê ê êunpr.-se,

oÂAINETE DO PREf EITO DF EIJCLIDES DÁ

C

L'NHÂ O'

\--,..".o*.§

ÔE ,U hO

dE 2O2O

o-s§W

IUCIÂNO PINHÉIRO DAMASCENO E SÂNTOS
PREFÊITO IIIUNICIFÀL

ceilro

Àd

M un Eipal s/no Bâ ro JeÍêmiâc Eucld*dacunha. EsbdÔdâBâhâ
cEP: 43 5o0-0o0. l.relâx (75) 3271 M0

íúisúârivo
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