Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha

Quarta-Feira, 13 de Maio de 2020

Ano X - Edição 1926

SUMÁRIO
Decreto
DECRETO 1901/2020

Diário oficial assinado digitalmente padrão ICP-BRASIL
Página 1 de 3

Diário
Oficial

Prefeitura Municipal de Euclides da Cunha
Edição 1926

Quarta-Feira, 13 de Maio de 2020

E=

.

.`.

-

Estado da Bahia
Prefeitura de Euclides da Cunha

Gabinete do Prefeito
DECRET0 N° 1901, 13 de maio de 2020

Disp6e sobre a adocao de novas medidas de

prevencao e contro]e para enfrentamento do Novo
Coronavirus

(COVID

-19),

no

ambito

do

Municipio de Euclides da Cunha

0 PREFHITO MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA, Estado da Bahia, no uso das
suas atribuig6es que lhe sao conferidas pela Lei Organica do Municipio e,

CONSIDERANDO que a satde, nos termos da Constituigao da Reptiblica, art. 196, constitui
direito de todos e clever do Estado, sob a garantia de apses e interveng6es do Poder Pdblico que

objetivem a redugao do risco a satde;

CONSIDERANDO a declarapao de Emergencia em Satide Ptiblica de Importincia
Intemacional (ESPII) pela Organizapao Mundial da Sadde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrencia da Infecgao Hunana pelo Novo Coronavrfus (COVID -19);

CONSIDERAND0 que a situapao demanda o emprego urgente de medidas de prevengao,
controle e contengao de riscos, danos e agravos a sadde pdblicas, a fim de evitar a disseminapao
da doenga no Municfpio;

CONSIDERAND0 o quarto disposto na NOTA TECNICA DIVEP/SESAB - Coronavrfus
(COVID -19) N° 03 DE 1203/2020;

CONSIDERANDO que cunpre ao Municipio de Euclides da Cunha - BA tomar todas as
provid6ncias no sentido de contengao adequada da disseminapao ou impedir que esta ocupe

patamares que produzan o caos na Rede Municipal de Sadde.

da Cunha, Estado da Bahia.
Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides
CEP: 48.500 -000, telefax: (75) 32711410
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CONSIDHRANDO a confimap5o de novo caso positivo de COVID-19 no municfpio de
Euclides da Cunha e que a transmissao em humanos ocorre de pessoa-a-pessoa sendo que a
aglomerapao contribui para a rapida disseminapao da doenga;

DECRETA:

Art. 10 Fica suspenso, a partir de 14 de maio de 2020, pelo prazo de 02 (dois) dias0 o

funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, bancarios e de servigos do municipio

de Euclides da Cunha, inclusive para atendimento por meio de delivery.

Parfgrafo Primeiro - A restrigao imposta no ccrp"f deste artigo fro se aplica as farmacias e
postos de gasolina.

Parfgrafo Segundo - As farmacias deverao funcionar exclusivamente para a comercializapao
de medicamentos, sendo vedada a execngao de servigos de correspondente bancario.

Art. 2° Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de mascaras de protegao em vias ptiblicas,
inclusive no interior de vefculos.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE D0 PREFHITO DE HUCLIDES DA CUNHA,13 de maio de 2020.
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PREFEITO MUNICIPAL

da Cunha, Estado da Bahia.
Centro Administrativo Municipal, s/n°, Bairro Jeremias, Euclides
CEP: 48.500 -000, telefax: (75) 32711410
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