Prefeitura Municipal de Apuarema
1

Quarta-feira • 15 de Julho de 2020 • Ano • Nº 1832
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Apuarema publica:
• Decreto Nº 216 de 15 de Julho de 2020 - Dispõem Sobre o Toque de
Recolher Considerando a Lei Federal 13.979, que Determina as Medidas
de Enfrentamento de Saúde Pública de Importância Nacional, bem como
o Aumento de Casos Positivos para Coronavírus no Município.
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DEC
CRETONº21
16DE15DEJJULHODE20
020.
“Dispõem sobre o toque de reecolher conssiderando a Lei Federall
13.979, que determ
mina as medidas de en
nfrentamento de saúdee
pública de importância nacionaal, bem com
mo o aumento de casoss
positivosparacoron
navírusnomunicípio”.
REFEITOMU
UNICIPALDEAPUAREMA
A–ESTADODABAHIA, nousodas atribuições quelhesão
o
OPR
conferidasp
pelaLeiOrgâânicadoMu
unicípio,oincisoVIdoarrt.8ºdaLei Federalnº1
12.608,de10
0deabrildee
2012,comffundamentonoincisoIId
do§1ºdoart.6ºdaLeiFederalnº8.080,de19d
desetembro
ode1990e,
CON
NSIDERANDO
Ooaumento
odecasospo
ositivosesuspeitosparaCOVID19nomunicípio;;
CON
NSIDERANDO
Oqueasaúd
deédireitod
detodosed
deverdoEstaado,sendoggarantidoosseuexercício
o
mediantep
políticassociaaiseeconôm
micasquevissemredução
odoriscodeedoençaed
deoutrosagrravamentos,,
esta viabilizzadapelo accesso universal e igualittário às ações e serviço
os para sua promoção, proteção e
e
recuperação
onaformad
doart.196,d
daConstituiççãodaRepúb
blica;
CON
NSIDERANDO
O a declaração pela Organização Mundial
M
da Saúde em 11 de marçço de 2020,,
referenteapandemiad
doCOVID19,,doençacau
usadapelono
ovoCoronavvírus(SarsCo
ov2);
CON
NSIDERANDO
O a declaraçção de Emerrgência em Saúde Pública de Imporrtância Nacio
onal (ESPIN))
em decorrêência da Inffecção Hum
mana pelo novo coronavvírus (SarsC
Cov2), nos termos da Portaria nºº
188/2020,d
doMinistério
odaSaúde,eeditadacombasenoDeccretoFederaaln.º7.616/2
2011;
CON
NSIDERANDO
OadecretaççãodeCalam
midadePúbliccanoBrasilrrealizadapelloCongresso
oNacional;
CON
NSIDERANDO
O a Expediçção do Decreto nº 19.54
49 de 18 dee março de 2020 pelo Governo do
o
Estado da Bahia, em que declaraa Situação de
d Emergênccia em todo
o o territóriio baiano, para
p
fins dee
prevenção eenfrentam
mentoaoCOVID19,com
mmedidasqu
ueafetamd
diretamente arotinade cidadãosdo
o
municípiod
deApuaremaa,entreoutrosdoestado
o;
CON
NSIDERANDO
O todos oss elementoss enumerad
dos nos Deecretos nº 150 e 151
1/2020, quee
estabelecerrammedidassiniciaisdeeenfrentamen
ntoporparte
edoentemu
unicipalaoC
COVID19ecconsequentee
enfrentameentodapand
demiadecorrrentedocoronavírus;
CON
NSIDERANDO
O que o distanciamento
o social é a forma mais eficaz de cconter a proliferação do
o
novoCoron
navírus.
DECRETA:
derecolheraapartirdod
dia15dejulh
hoa31dejulhode2020,,das18:00h
h
Art.1ºFiccadeterminaadootoqued
atéas05:00
0hdodiaseeguinte,paraaconfinamen
ntodomiciliaarobrigatórioemtodoo
oterritóriod
domunicípio
o
deApuarem
ma,ficandotterminantem
menteproibidoacirculaçãodepesso
oas,exceto quandonecessárioparaa
acessoaserrviçosdesaú
úde.
Paragrafo Único: O deescumprimento do toque de recollher implicará em multta para pessoas físicas,,
suspenção ecassaçãod
delicençapaarapessoas jurídicas.A fiscalização ficaráacarggodaGuard
daMunicipall
comoapoio
odaPoliciaM
Militar,SetordeTributossdaPMAeV
VigilânciaSan
nitária.
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Art. 2º Ficca determinada a proib
bição do fun
ncionamento
o de estabelecimentos ccomerciais de
d qualquerr
natureza,b
bemcomoiggrejaseafinssnohorário dotoquederecolherp
previstonoA
Art.1ª,excetoUnidadess
deSaúde,Faarmácias,Fu
unerárias,SA
AMU,ConselhoTutelarP
PostosdeCo
ombustíveis eserviçosdesegurançaa
pública.
ParagrafoÚ
Único:Odesscumprimenttodotoque derecolher implicarám
multaparapeessoasfísicass,suspenção
o
ecassação delicençaparapessoas jurídicas.A fiscalizaçãofficaráacarggodaGuardaaMunicipalccomoapoio
o
daPoliciaM
Militar,SetordeTributosdaPMA,ViggilânciaSanittáriaeGrupo
odeBombeiroCivildeAp
puarema.
Art.3º–Ficcadeterminaadoainterd
diçãodeviad
deacessonaaentradadaacidadedeA
Apuaremase
entidoposto
o
Giro,apósaas18:00horaas.
Art. 4º.  Fica suspenso, no perío
odo de 15 a 31 de julho de 2020, o funcion
namento do
os seguintess
estabelecim
mentos:
IBares,bo
oates,dancetterias,salõessdedanças,casasdefesstaseevento
os;
IICasasdeeshowseesp
petáculosdeequalquernaatureza;
Parágrafo único:
ú
Fica suspensa
s
a venda de bebidas alcoó
ólicas nas lo
ojas de convveniências de postos dee
combustíveeis.
Art. 5º  Depósitos de bebidas e congêneeres funcion
narão apen
nas para reetirada do produto no
o
estabelecim
mentoeentreegaemdom
micilioatéas18:00h.
§ 1º  Os serviços de delivery (entrega) na categoria alimentício
os (entrega a domicilio
o de pizzas,,
hamburguêês, bolos, salgados, masssas, pasteis, acarajé e ettc) poderão funcionar até as 23:00h
h desde quee
cumpramosseguintesrrequisitos:
IOpropriietáriodoesstabelecimen
ntodeveráeentregarao chefedaguardamunicipalcópia daacarteiradee
identidade dofuncionárioquefará aentregadosprodutosalimentícioss,bemcom cópiadodocumentodo
o
veículoquefaráotranssportedosalimentos.
II  A cópiaa dos docum
mentos citad
dos devem ser entregu
ues ao chefee da guardaa até as 17:00h do diaa
15/07/2020
0.
IIIOproprrietáriopodeerácadastrarrumentregaadorporestaabelecimento
o;
IVNãopod
derávenderbebidaalcoó
ólica;
V–Oentregadordeverráestamunid
dodetodososequipame
entosdeseggurançaorien
ntadospelaOrganização
o
Mundialdesaúde(luvasemascaráss),bemcomo
o,borrifadorrdeálcool70
0%paraadeevidahigienização.
§2ºAvendadebebidaalcoólican
nohoráriodo
otoquederrecolherprevvistonested
decretoestáproibidanaa
formadedeeliveryporqualquerestaabelecimento
ocomercial.
Art.6ºOsccomercianteesdeverãoto
omarassegu
uintesmedid
das:
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IIndicarno
osolomarcaasdedistancciamentonassfilas,nadisstânciade1,5
5metrosenttreaspessoas;
IIDisponib
bilizarálcoolemgelparaclientesefu
uncionários
III  Disponiibilizar másccaras para os funcionário
os e só perm
mitir a entraada de clienttes no come
ercio usando
o
máscaras;
IVÉpermiitidonomáxximoumapessoapormetroquadradonocomérccio.
Art. 7º: Tod
dos os proceedimentos para
p
o fiel cumprimento
o do presentte Decreto ee para que a
a população
o
mantenhasseprotegidaserãodeco
ompetênciad
daSecretariaadeSaúde,ccomoapoioesupervisãodoComitêê
Municipald
deenfrentam
mentoàpand
demiadocorronavírused
daGuardaM
Municipal.
Art.8º:APrefeituranottificaráepro
ocederáaap
plicaçãodasssançõesadm
ministrativassupramencionadasparaa
o estabeleccimento quee descumprirr no todo ou em parte o presente Decreto, attravés da Su
uspensão dee
AlvarádeFu
uncionamento,AutodeInfraçãoedeeAutodeIntterdição.
Art.9ºOs casosomisssosoucontrovertidosorriundosdestedecretodeeverãoserp
previamente submetidoss
aoComitê Municipaldeeenfrentam
mentoàpand
demiadoCo
oronavírus,p
pormeiode vídeoconfe
erência,paraa
o.
deliberação
Art.10ºEsstedecretoeentraemvigornadatadesuapublicaação.

GabineetedoPrefeiito,15dejullhode2020..


RAIVALPIINHEIRODEOLIVEIRA.
PrefeitoMuniciipal.
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