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DECRETO N' 1875,24 DE MARÇO DE2020

I)eÍine medidas complementares para o
enfrentamento da Pandemia decorrente do
Coronavíruso no âmbito do Município de Euclides
da Cunha

O PREFEITO MTINICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA,Estado da Bahia, no uso das
suas

aÍibuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município

e,

CONSIDERANDO que situação atual demanda o emprego urgente de novas medidas

de

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública para prevenir o
contagio e conter a propagagão do Novo Coronavírus.

DECRETA:

Art. 1" Fica suspenso.

a partir de 25 de tlarço de 2020" pelo prazo de 15 (cluinze) dias. o

funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais

e de

sen'iços no municipio.

ressalvados aclueles considerados cle raturcza essencial.

Art. 2"

Para fins deste decrcto considera-se de natureza essencial- especificantente^ os

seguintes estabelecitrentos

III-

Fcrmácias c

J

:

rogarias:

Supermercados. mercearias.

liigoríÍicos. hortiÍiutigraniciros. padarias e centros

distribuiçào de alimentos:

IIIIV-

Laboratórios de análiscs clínicas:

Clinicasvetorin.rrias:

Centro Administrativo lvlunicipal, s/no, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
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VVIVII-

Relacionados ao comércir.r de água rnineral. gás. combustír'el;
Relacionados aos serliços de otlcinas tnecânicas:

Restar[antes. lanchoneles

e

al'rns. exclusivamente por rneio de entrega em

domicílio ou letiracla no local:

VIIIIX§l'Os

Institr"Lições llancarias, fiorrespondentes Bancários e Casas l.,otéricas:

Funerárias.

estabelecimentos acima citados devcrão respeitar

o limite de uma pessoa por 5m:

incluir.rdo clientes e Íiuicionários. liremplo: Num atnbiente de 50nr: o limite máximo de l0
pessoas.

§2" O l-uncionamento de tais estabelecimentos der,erá obsen'aL as legras estabelecidas pelas
autoridades de saúde para prevenção ao contágio

e contenção cla propagação do Nol,o

Coronar.írus.

§3" O luncionamento dos estabelecimentos indicados no

III

deverá ser exclusivamente para

trabalhos intemos e coleta domiciliar.
§ ,1' Fica proibido o consLlrllo de bebidas alcoólicas. lanches e reÍêições dentro ou no entorno.

de qualquer tipo tle estabelecimcnto. a exemplo de distribuidora de bebidas. mercados.
supermercados. padarias. tlailers. bauacas.

Art.

-1' De Íbrma excepcional. tendo etn vista a necessidade de adoçào de medidas

cie

prevenção ao Novo Cotonar,írus. Íica suspensa. no ânrbito do lvlunicípio de Euclides da

Cuúa. pelo prazo de

15 (quinzc) dias. a lealização de

ltila livre

no centro de abastecimento

e

nos iogradouros e becos.

ParágraÍb Único

-

Os Í'ciranles doraiciliados no municipio de Euclides da Cunha poderão, a

seu criterio. montar balraca em frente a sua residência para cornercialização" exclusiva, de
alirnentos.

Art.4" Fica determinaclo o Í'echantento
de Euclides da Cunl,a -

BA.

a

de todos os bares da sede e zona ntral do Municipitr

partir 25 de mar'ço dc 2020. pelo prazo de l5 dias.

Centro Administrativo Municipal, s/no, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, telefax: (75) 3271 1410

55

Diário oficial assinado digitalmente padrão ICP-BRASIL
Página 3 de 6

Diário
Oficial

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
Edição 1828

Terca-Feira, 24 de Marco de 2020

Estado da Bahia
Prefeitura de Euclides da Cunha

Gabinete do Prefeito
Paragrafo Único

-

Será permitido

o

funcionamento interno dos estabelecimentos acima

citados de modo a atender exclusivamente serviço de entrega em domicílio, clevendo, ainda,
serem respeitados os protocolos sanitários e de segurança demandados pela situação atual
para o enfrentamento ao novo Coronavírus.

Art. 5" As atividades e os estabelecimentos comerciais e de serviços que forem essenciais
para o interesse publico poderão ser excetuados por ato do Chefe do Poder Executivo a
qualquer momenlo.

Art. 6" O acesso aos velórios.

cortejos e sepultamentos fica recomendado preferencialmente

paÍa parentes e amigos mais próximos do de cujus, obedecendo as nonnas de postuÍa,
condutas sociais, protocolos de higiene e etiqueta respiratória.

§ l'Tratando-se de vítima do COVID-19, o sepultamento será realizado de modo a atender o
quanto determinado na NOTA TECNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N" 04/2020.

§ 20 Dentro da Capela só será permitldo a presença de até 10 familiares, fora dela deve ser
evitado ao máximo a aglomeração de pessoas.

§ 3" Não devem comparecer a Capela ou Cemitério idoso com mais de 60 anos e também
pessoas com doenças crônicas. além daquelas com suspeita de ter contraído o COVID-19.

§ 4' Não será permitida a aglomeração de visitantes nas áreas intemas e externas do velório,
mesmo familiares, evitando-se contato físico entre os presentes.

Art. 7'FICA

SUSPENSO

O ATENDIMENTO AO PUBLICO EM TODAS AS

REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, com exceção da Secretaria de Saúde que
possui funcionamento diferenciado, podendo ser estendido de acordo com os agravos
epidemiológicos do Município.

Centro Administrativo Municipal, s/no, Bairro Jeremias, Euclides dâ Cunha, Estado da Bahia.
CEP: 48.500 - 000, telefax: (75) 3271 1410
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Parágrafo Único- Os Orgãos e Entidades que prestam serviços essenciais e indispensáveis
permanecerão com funcionamento regular, tais como: Secretaria de Saúde, Límpeza Pública,
além do serviço de Protocolo e Setor de Licitação.

AÍ.

8" Fica proibida a circulação, com chegadas, paradas e saídas de ônibus e vans de

cidades circunvizinhas no espaço territorial do Município de Euclides da Cunha, por prazo
indeterminado.

Art. 9" Os ônibus e vans intermunicipais

que transitarem no âmbito do município de Euclides

da Cunha serão apreendidos, sem prejuizo da aplicação de multa e demais sanções previstas
na Legislação.

Art.

10

A

Íiscalização será de competência da Secretiíria de Administração através do

Departamento de Trânsito e a Guarda Municipal com o apoio da Policia militar, em conjunto

com

a

Secretaria de Saúde auxiliando nos procedimentos necessários de realização de

abordagem a veículos em vias

e

acessos de entrada no Município

e na verificação

de

eventuais passageiros que se enconüem nos veículos, em especial com medidas de
temperatura e veriÍicação de sintomas.

Art. 11 Fica
Púb1ica

determinada à Cuarda Municipal e os Agentes de Trânsito. Fiscais da Fazenda

Municipal, Fiscais de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária

a realização de rondas no

município para garantir a dispersão, evitar aglomeração de pessoas e garantir o cumprimento
das recomendações e determinações previstas neste e nos decretos anteriores que trataram de

medidas de combate ao novo Coronavírus, sejam dentro de estabelecimentos ou em via
pública.

Art. 12 No período de vigência do Decreto a

população deverá permanecer em suas

residências e saiam somente em caso de extrema necessidade.

Centro Administrativo Municipal, s/no, Bairro Jeremias, Euclides da Cunha, Estado da Bahia.
CEP; 48.500 - 000, telefax: (75) 3271 1410
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13 O nâo cumprimento das medidas estabelecidas para prevenção e combate importa na

aplicaçâo cumulativa das penas de multa, interdição total da atividade e cassação de alvará,
sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais.

Art. 14 Os titulares

dos órgãos da administração municipal, no âmbito da sua competência,

poderão expedir nornas complementares relativamente

a

execuqão deste Decreto

e

a

observância das demais orientações das autoridades de saúde para prevenção ao contágio e
contenção da propagação do Novo Coronavírus, notadamente no que se refere à prestação do
serviço publico e ao trabalho dos servidores.

Art. l5 Fica determinada a suspensão do cofie

de ener:gia elétrica e abasteoimento de água

por parte da Coelba e Embasa, respectivamente, pelo prazo de

l5 (quinze) dias a contar de

2st0312020.

AÉ. 16 Estas medidas estão sujeitas

a alterações, ajustes ou revogação, a qualquer momento,

de acordo com a evolução do Novo Coronavírus (COVID -19) na região.

AÍ. l7 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE EUCLIDES DA CUNHA, 24

\>

de março de2020.
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LUCIANO PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS
PRXFEITO MUNICIPAL
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