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DHCRET0 N° 2031, de 15 de setembro de 2020.

Estabelece protocoio de reabertura gradual do
com6rcio no Municipio de Euclides da Cunha

durante o enfrentamento da pandemia provocada
pelo COVID-19

0 PREFEITO MUNICIPAL DE EUCLIDHS DA CUNHA, Estado da Bahia, no uso das
atribuig6es coustitucionais e na forma prevista na Lei Organica Municipal, que lhe sao

conferidas pelo inciso XV do artigo 5° da Constituigao Federal, no inciso XIII do artigo 15 da
Lei Federal n° 13.979, de 06 de feverejro de 2020,

CONSIDERAND0 que a satide, mos termas da Constittri9fro da Repthlica, artigo 196, constitui
o direito de todos e clever do Estado, sob a garantia de ap6es e interveng6es do Poder Ptiblico que

objetivem a redugao do risco a satde;

CONSIDERAND0 que cumpre ao Municipio de Euclides da Cunha - BA tomar todas as
providencias no sentido de contengao adequada da disseminapao ou impedir que esta ocupe

patamares que produzam o caos na Rede Municipal de Satde;

CONSIDHRANDO a classificapao pela Organizapao Mundial de Satde, no dia 1 1 de margo de
2020, como pandemia de coronavrfus, bern como a situacao de emergencia de satide ptiblica
declarada pelo Decreto Municipal n° 1878, de 31 de margo de 2020;

CONSIDERAP`TDO a riecessidade de adequapao e ffianutcngao des c`didados c pro-vTid3ricias para

combate e enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19, diante do atual contexto.

CONSIDHRANDO os termos do DECRETO ESTADUAL N° 19.964, de 01 de setembro de
2020, que altera o Decreto Estadual n° 19.586, de 27 de margo de 2020,
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DHCRETA:

CAPITUL0 I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Fica autorizado, o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, bancarios e
de servigos do Muhicipio, desde que atendidos os requisitos estabelecidos neste Decreto.

Parfgrafo bnico - 0 funcionamento dos estabelecimentos, sempre que possivel, devera se dar
por meio de delivery, trabalho intemo ou ainda por teletrabalho.

Ai.t. 2° - Para fins deste decreto sao requisjtos gerais de funcjonamento de todos os

estabelecimentos comereiais e de servigos, sem prejuizo daqueles estabelecidos pelo Ministerio
da Sadde, os seguintes cuidados:

I - A utilizapao de mascaras pelos comerciantes e seus funcioharios;

H - A disponibilizagao de materials de higienizapao das maos para utilizapto local de clientes e
funciondrios;

Ill -Observincia de distancia minima de 1,5m (urn metro e meio) entre pessoas no interior e
arredor do estabelecimento;

IV - A fixagao de cartazes nas portas do estabelecimento, dispondo acerca do ndmero maximo
de pessoas que poderfro permanecer no estabelecimento, respeitando-se us limites definidos no
§ 1o do art. 2° do Decreto no 1875, de 24 de marco de 2020;

V- Fica proibida a entrada e permarfencia de clientes e funcionarios sem o uso de mascara no
interior dos estabelecimentos;

VI - A intensificapao das a96es de limpeza e desinfecg5o de interior, mobiliario e produtos do

cstabclccimento, garantindo-sc o minimo de duas vczcs per dia;

VII - Priorizapao do atendimento das pessoas do grupo de risco, estabelecendo, sempre que
possivel hordrio diverso para tats atendimentos;

Vm - Deverao ser dispensados do trabalho (exceto home office ou trabalho intemo), sem
prejuizo do seu salario, os maiores de 60 (sessenta anos), assim como as demais pessoas
incluidas no grupo de risco do COVID -19;
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IX - Adogao de medidas para evitar e/ou dispersar aglomerapao de pessoas, tais como

agendanento de horatos de atendimento ou sistemas de entrega de senhas;
§1° Todas as medidas estabelecidas neste Decreto serao de responsabilidade exclusiva do
proprietal:io do estabelecimento e serao objeto de fiscalizapao por parte da Administrapao
Ptiblica Municipal;

§2° Fica facultado ao comercio a extensao do hordrio de funcionanento para as 22 horas, com a
finalidade de minimizar o fluxo de pessoas no decorrer do dia.

Art. 3° - Restaurantes, lanchonetes, bares e afins somente poderao funcionar ate as 22:00 horas,
com 50% da capacidade mckima do espapo fisico por pessoa, observar a distincia minima de 2
(dois) metros na organizapao das mesas, com obrigatoriedade do uso de mascaras e
disponibilizapao de alcool em gel.

§1° A16m dos cuidados previstos no capc{f desde artigo, deverao observados e respeitados os

demais protocolos sanitarios e de seguranga, demandados pela situapao atual para o

enfrentanento ao novo Coronavrfus;
§2° Recomenda-se que, sempre que possivel, sejan utilizados espapos extemos para alocapao de
mesas, no intuito de evitar a aglomerapao de pessoas nos espapos intemos dos estabelecimentos;

§3° 0 consuno de bebidas e alimentos nas calgadas fica restrito para os clientes que estiverem
utilizando mesas;

§4° Nao poderao ser realizados eventos ou promog6es que possam gerar aglomerapao de
pessoas;

Art. 40 - 0 funcionamento de cursos livres (t6cnicos, idiomas e afins) devera observar a

capacidade de lotapao do estabelecimento reduzida a metade (50%) e atender as normas para
combate ao COVID-19.

Art. 5° - A realizapao de cultos religiosos ficara a cargo de suas autoridades respectivas, as quais

deverao observar a capacidade de lotapao do estabelecimento reduzida a metade (50%) e atender
as normas para combate ao COVID-19.

Estado da Bahia.
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Art. 6°- 0 funcionamento de academias, escolas de dangas, artes marciais e afins devefa atender
os seguintes requisitos :

§1° Observar a ocupagao mckima de 1 (urn) aluno a cada 5 (cinco) metros quadrados, realizar

higienizapao constante dos equipamentos;
§2° Somente sera permitido o acesso de alunos usando mascaras e portando alcool em gel para
uso individual;

§3°Os bebedouros de agua deverao ser utilizados apenas para abastecimento de garrafas
individuais;

Art. 7° - Fica proibida, ate o dia 30 de setembro de 2020, a realizapao de eventos festivos
ptiblicos ou privados.

Art. 8° - Fica autorizada a pfatica de esportes, sendo vedada a realizapao de eventos esportivos

tais como canpeonatos, tomeios e congeneres, que envolvan aglomerap6es de modo geral.

Art. 9° - Fica prorrogado, ate o dia 30 de setembro de 2020, o toque de recolher das 22:00 ate as
05 :00 horas da manha.

§1° Sera permitido, excepcionalmente, o funcionanento de pizzarias, lanchonetes e restaurantes
em hordrio estendido, ate ds 00:00 horas, apenas na modalidade de delivery, exclusivamente para
comercializapao de produtos alimenticios e bebidas nao alco6licas.

§ 2° Nao se aplicam as restrig6es do caput deste artigo aos postos de gasolina, farmacias e
fimerdrias.

Art. 10 - Fica autorizada a realizapao de Feira Livre e da Feira de Animais, assim como a
abertura do Agougue Municipal, no Municipio de Euclides da Cunha.

Parfgrafo bnico - A feira livre e de animais see realizada, excepcionalmente, na sexta-feira dia
1 8 de setembro de 2020, sendo que, ap6s tal data, voltara a se realizar aos sabados.

Art.1l -0 funcionamento das feirinhas da cidade devera observar as normas de distanciamento
e os procedimentos para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Bahia.
Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da
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Art. 12 - 0 Poder Pdblico Municipal, juntamente com os Sindicatos, Camaras e Associap6es
locais deverao promover campanhas de estinulo ao com6rcio via delivery, redueao do fluxo de
pessoas nas ruas, uso de mascara e demais medidas de combate a propagapao do COVID-19.

Art. 13 - Os supermercados, mercearias, ffigon'ficos, hortifrutigranjeiros, padarias e centros de

distribuigao de alinentos deverao adotar medidas de controle de acesso a area intema do
estabelecimento, considerando sempre a ocupapao mckima de 1 (uma) pessoa a cada 5 (cinco)

metros quadrados, dispensando para tanto, a fiscalizapao por meio de seus pr6prios funcionalos.

Paragrafo tlnico - Sendo constatada a confirmapao de que funcionato, gestores e/ou
proprietdrios, estiverem contaminados por COVID-19, os estabelecimentos citados no caput
desse artigo deverao ser fechados por 15 dias.

Art. 14 - Barbearias, Sal6es de Beleza e congeneres deverao restringir o atendimento a urn

cliente por vez, mediante agendanento pr6vio, de modo a nao haver formapao de fila de espera.

Art. 15 - Os estabelecimentos bancalos, bern assim aqueles que prestem servicos de natureza

bancdria, tais como casas Lot6ricas e correspondentes bancdios, deverao atuar de forma incisiva
e organizada de modo a evitar aglomerap6es, inclusive destacando funciondrio(s) para

organizapao e fiscalizapao de filas (quando houver) respeitando a distancia 1,5m (urn metro e
meio) por pessoa.

§1° Acaso haja remanescente de clientes nas cal¢adas, os estabelecimentos deverao se utilizar de
demarcap6es no chao para organizar possfveis filas.

§2° Os estabelecimentos indicados no cc!p"/ deste artigo deverao realizar limpeza constante dos
equipamentos e disponibilizar meios de higienizapao das maos para os clientes.

Art. 16 - Recomenda-se o atendimento prioritalo da populapfo da zona rural durante o tumo
matutino mos estabelecimentos comerciais e de servigos que permanecem em funcionamento,
assim como as instituig6es financeiras.

§1° As instituig5es financeiras distribuirao senhas para o atendimento presencial ao ptiblico;

§2° Todos deverao apresentar comprovante de resid6ncia para o recebimento das senhas.
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Art. 17 - As clinicas m6dicas, odontol6gicas e laborat6rios de analises clhicas somente dever5o

funcionar mediante agendamento pr6vio e atenderao os seguintes requisitos :
I - Uso obrigat6rio de mascaras pelos profissionais de satide (medicos, odont6logos,

fisioterapeutas, bioqulmicos, psic6logos, nutricionistas, enfermeiros, tecnicos de enfermagem e
radiologia, etc.) e demais funcionarios (administrapao, recepgao, limpeza, seguranga, etc.) da

unidade de satde;
11 - Disponibilizapao de alcool em gel 70% em pontos estrat6gicos da unidade de satide para a
higienizapao das maos;

Ill - Ampliar a frequencia da limpeza da unidade, principalmente de banheiros, mapanetas,
corrimaos e pisos, com alcool 70% ou solngao de agua sanitaria;

IV - Colocar placas de aviso em locais estrategicos (na entrada, por exemplo), ressaltando a
obrigapao de uso da mascara de protegao pelos pacientes;

V - Orientar pacientes para que, em caso de suspeita de COVID-19, ou contato com caso

suspeito mos dltimos 14 dias, liguem para a unidade de satde, visando o cancelanento da
consulta/exame/procedimento:

VI - priorizar o atendimento das pessoas do grupo de risco (idosos acima de 60 anos, portadores

de

comorbidades

e

imunodeprimidos),

estabelecimento,

sempre

que

possfvel

horato

diferenciado para tal atendimento ;
VII - Observar a distancia de 1,5 in (urn metro e meio) entre as pessoas no interior do
estabelecimento;

VIII - Deverd ser permitido apenas 1 (urn) acompanhante por paciente, restrito aos casos
previstos em Lei (abaixo de 18 anos e acima de 65 anos de idade e gestantes) e/ou por

necessidade do procedimento a ser realizado;

IX - Funcionalos, colaboradores e profissionais de sadde que apresentem sintomas de doengas
respirat6rias (tosse, dificuldade para respirar, prodngfro de escarro, congestfro nasal ou

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

X - A higienizapao da sala de atendimento, dos equipanentos e do material de uso, ap6s a
realizapao de cada atendimento devefa ser realizada.

Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
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Art. 18 - Os escrit6rios de prestapao de servigos deverao adotar, preferencialmente, o sistema de

trabalho intemo ou tele trabalho, e, acaso haja a necessidade de atendimento presencial, realizar

agendanento pr6vio, no intuito de evitar a formapao de fila de espera.

Art. 19 - Fica prorrogada a suspeusao, ate 30 de setembro de 2020, das aulas presenciais nas
creches e nas escolas da Rede Pdblica de Ensino, assim como mos estabelecimentos da Rede

Privada de Ensino, confome recomendapao do FNDE.

Parfgrafo bnico - Os ajustes necessarios ao cumprimento do calendalo escolar na Rede
Municipal de Ensino serao estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educapao, com apoio do

Conselho Municipal de Educapao e da APLB - Sindicato.

Art. 20 - 0 transporte local (oriundo dos povoados e das cidades circunvizinhas) devefa observar

a metade da capacidade maxima permitida para cada tipo de veiculo, com utilizapao obrigat6ria
de mdscaras pelo motorista e os passageiros, al6m da intensificap5o da limpeza e desinfeceao do
interior do veiculo.

Art. 21 - Recomenda-se a populapao euclidense, assim como aos profissionais, fomecedores e

caminhoneiros advindos de outras localidades, que fapam uso de mascaras e, sempre que
possfvel, a higienizapao das mascaras, assim como que evitem a realizapao de aglomerap6es.

Art. 22 - Recomenda-se o acesso limitado aos vel6rios, cortejos e sepultamentos, devendo se
restringir a parentes e amigos mais pr6ximos do cJe caf/.ws, obedecendo as normas de postura,

condutas sociais, protocolos de higiene e etiqueta respirat6ria.

Art. 23 - Fica proibida a realizapao de qualquer apao que implique em emissao sonora, atrav6s
de quaisquer equipamentos de som, fixo ou veicular, inclusive na modalidade "pcrrecJao ", seja
em logradouros pdblicos ou quaisquer estabelecimentos particulares.

§ 1° Fica excetuado do disposto no caput e incisos deste artigo a realizapao de atividade de

utilidade ptiblica que implique em emissao sonora.
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§ 2° 0 nao cumprimento do disposto no art. 23 deste Decreto ensejat a apreensao imediata dos
equipamentos utilizados para emissao sonora e multa, sem prejuizo de demais sang6es cabiveis.

CAPITUL0 11

DA FISCAI.IZACAO E SANCOES

Art. 24 - A fiscalizapao das medidas dispostas neste Decreto sera feita pelos Agentes de

Trinsito, Guardas Municipais, Vigilincia e\ou Epidemiol6gica, ou quaisquer outro servidor
designado para tal finalidade, com apoio da Policia Civil e Polfcia Militar.

Art. 25 - Os titulares dos 6rgaos da Administrapao Municipal, no ambito da sua competencia,

poderao expedir normas complementares, relativanente a execugao deste Decreto, e a
observincia das demais orientap6es das autoridades de satde, para prevengao ao contagio e
contengao da propagapao do Coronavrfus, notadanente, no que se refere a prestapao de servigos
pdblicos e ao trabalho dos servidores.

Art. 26 - Fica autorizada a fiscalizapao das medidas de limpeza e higiene pelos Agentes da

Vigilancia Sanitdria e Epidemiol6gica em todos os estabelecimentos que se encontran em

funcionanento no ambito municipal, podendo os agentes autuar, advertir, determinar o
fechamento de estabelecimentos comerciais e oficiar a Secretaria Municipal de Tributos para
aplicap6es das sang6es previstas no ordenanento jurfdico municipal.

Art. 27 -Alem das sang6es ja impostas mos artigos anteriores, fica estabelecida multa de 01

(urn) saldrio mrfumo por infrapao a qualquer das normas especificadas no presente decreto,

mediante lavratura do respectivo auto, a ser lavrado por servidor da Secretaria Municipal de
Satde, da Vigilincia Sanital:ia ou Epidemiol6gica, devendo ser paga no prazo de 72 (setenta e
duns) horas, sob pena de interdigao do estabelecimento infrator e cassapao do alvara de

funcionamento, por tempo indeterminado.

Paragrafo dnico - A cassapao podera ser revertida caso o estabelecimento se adeque as normas
estabelecidas neste Decreto, assim como as normas ditadas pela Vigilincia Sanitaria, sendo

Bahia.
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garantido ao infrator a inteaposieao de recurso referente ao auto de infrapao no prazo de 30
(trinta) dias por meio de processo administrativo.

Art. 28 - Estas medidas estao sujeitas a alterap6es, ajustes ou revogapao a qualquer momento, de
acordo com a evolngao do novo Coronavrfus (COVID -19) na regiao.

Art. 29 - Este decreto entra em vigor da data da sua publicapao, revogadas as disposig6es em

contrato.

Publiquelse, registre-se e cumpra-se.

GABINETE D0 PREFEIT0 DH EUCLIDES DA CUNHA,15 de setembro de 2020.

ts 3inssmSl rf P JiscINfyes.

LUCIAN0 PINHEIRO DAMASCEN0 E SANTOS
PREFHITO MUNICIPAL
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