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DECRE
ETO Nº 250 DE 18 DE
D SETEMB
BRO DE 202
20.
“Dispõem

sobre

as

me
edidasrestrritivas

e

entares de
e prevençã
ão ao conttagio e de
e
compleme
enfrentam
mento

da
a

propa
agação

do
d

novo
o

coronavíru
us e da outtras provid
dencias.”
O PREFEITO
O MUNICIP
PAL DE APUAREMA
A
A – ESTADO DA B
BAHIA, no
o uso dass
atribuiçõe
es que lhe são confe
eridas pela
a Lei Orgân
nica do Mu
unicípio, o inciso VI do art. 8ºº
da Lei Fed
deral nº 12
2.608, de 10 de abril de 2012, com fund
damento no
o inciso II do § 1º do
o
art. 6º da Lei Federral nº 8.080
0, de 19 de
e setembro
o de 1990 e,
CONSIDERAN
NDO que a saúde é direito de todoss e deverr do Estad
do, sendo
o
garantido o seu exe
ercício med
diante pollíticas sociais e econ
nômicas qu
ue visem re
edução do
o
risco de doença e de outro
os agravam
mentos, esta
e
viabiliizadapelo acesso universal e
igualitário
o às açõess e serviços para sua
a promoção
o, proteçã
ão e recup
peração na
a forma do
o
art. 196, da Constittuição da República;
R
CONSIDERAN
NDO a deccretação de
d Calamidade Pública no Brrasil realizzado pelo
o
Congresso
o Nacional;;
CONSIDERAN
NDO que o Supremo Tribunal Federal, no
n julgame
ento da AD
DI nº 6431
propostass contra a Medida
a Provisória n. 96
66/2020, traçou ccomo crité
ério para
a
responsab
bilização dos
d
gestorres em re
elação às ações e omissões no enfre
entamento
o
dapandem
mia a caracterização
o de erro grosseiro
g
por
p inobse
ervância de
e normas e critérioss
científicos e técnico
os ou dos princípios
p
c
constitucio
onais da prrevenção e precauçã
ão;
CONSIDERAN
NDO que o equilíbrio
o proposto
o para a preservaçã
p
ão de vida
as decorre
e
exatamen
nte de enco
ontrar as doses
d
exatas de isola
amento e funcioname
f
ento da vid
da social.
CONSIDERAN
NDO

a

recomend
dação

conjunta

n
número

01/2020,

PA

nº.

608.9.109
9085/2020 e Nota Té
écnica nº. 01/2020 da
d Sala de Situação de Enfrenttamento á
pandemia
a do Covid--19 da Reg
gião de Saú
úde de Jeq
quié;
CONSIDERAN
NDO a dim
minuição de
e casos mensais con
nfirmados, diminuiçã
ão de 25%
%
da média móvel de casos conffirmados nos
n últimoss 14 dias;
DEC
CRETA:
ϭ
ϭ
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Artt. 1º - - Fica
F
suspe
enso, no período
p
de
e18 de settembro a 18 de ou
utubro de
e
2020, o funcioname
ento das se
eguintes atividades:
I –E
Eventos esp
portivos de
e qualquerr natureza (argolinha
a, cavalgad
das, festass de largo,
campeona
atos, torne
eios);
II - Casas de
d shows, boates, salão de danças, festas
f
e espaços públicos
p
e
espetácullos de quallquer natureza;
§ 1º:As
1
misssas e/ou cultos, poderão
p
occorrer, de
esde que estejam presentess
menores de
d 65 anoss e pessoass sem comorbidade. Deverá ain
nda, ser ob
bservado o limite de
e
50% (vinte por cen
nto) da ca
apacidade do local, com distâ
ância míniima de do
ois metross
p
tes.
entre os participant
§ 2º:
2 Restaurantes, academias, lancho
onetes, ba
ares e co
ongêneress poderão
o
funcionarr sendo ob
brigatório o cumprim
mento dass seguintess medidas de prevenção:
I - Indicar no
o solo marccas de disttanciamen
nto nas fila
as, na distâ
ância de 1,5
1 metross
entre as pessoas;
p
II –Fazer a de
esinfeção do
d cliente na entrada
a do estabelecimentto com álco
ool em gell
70% permitindo ape
enas a entrrada de clientes no estabelecim
e
mento usan
ndo másca
aras;
III - Disponiibilizar máscaras para
p
os fu
uncionários bem co
omo todos os EPIss
necessário
os para seg
gurança do
os mesmoss;
IV – Afixar ca
artaz inforrmado aoss clientes a quantida
ade de pe
essoas perm
mitidas no
o
estabeleccimento be
em como a proibição de entrad
da no estab
belecimentto sem ma
ascaras;
V – Os colabo
oradores que apresen
ntarem sin
ntomas de gripe e ou
u resfriado
os deverão
o
ser afasta
ados de su
uas ativida
ades e o proprietárrio do esta
abelecime
ento deverrá informa
a
imediatam
mente a Co
oordenação da Vigilâ
ância Epide
emiológica
a;
VI – Não será
á permitid
da a exibiçção de mú
úsica ao viivo ou de som automotivo de
e
qualquer natureza em
e nenhum
ma hipótesse;
VII-- Não po
oderá rea
alizar eve
entos ou promoçõ
ões que venham promoverr
aglomeraçção de pesssoas;
Ϯ
Ϯ



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJOQLWAZLN8ZPRHHDLDAMG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Setembro de 2020
4 - Ano - Nº 1870

Apuarema



VIIII – As mesa
as deverão
o ser coloca
adasobede
ecendo ao distanciam
mento de doismetros
d
s
com no máximo
m
04 pessoas em
m cada me
esa;
Artt. 2º -Depósitos de bebidas e congênere
es funcion
narão apen
nas para re
etirada do
o
produto no
n estabele
ecimento e entrega em
e domicilio.
§ 1º
1 - Os se
erviços de deliveryna
a categoriia alimenttícios (entrrega a domicilio de
e
pizzas, ha
amburguêss, bolos, sa
algados, massas,
m
pasteis, acarrajé e etc) poderão funcionarr
desde que
e cumpra o seguinte requisito:
I – O entreg
gador deve
erá está munido
m
de
e todos oss equipame
entos de segurança
a
(luvas e mascarás),
m
bem com
mo, borrifador de álccool 70% para a deviida higieniização dass
mercadorrias e clien
ntes.
mentos co
Artt. 3º -Os estabeleci
e
omerciais (lotéricas,, agente b
bancário, farmácias,
f
pousadas,,

superm
mercado,

Box,

aço
ougues,

lojas

de

móveis

eletrodo
omésticos,

agropecuá
ária e info
ormática bem
b
como
o qualquerr tipo de estabeleciimento co
omercial e
sindicatoss) deverão
o tomar as seguintess providenccias de co
ombate e ttransmissão do novo
o
coronavírus:
I - Indicar no
o solo marccas de disttanciamen
nto nas fila
as, na distâ
ância de 1,5
1 metross
entre as pessoas;
p
II – Fazer a desinfeção
d
o do clientte na entra
ada do esttabelecime
ento com álcool em
m
gel 70% pe
ermitindo apenas a entrada
e
de
e clientes no
n estabellecimento usando má
áscaras;
III - Disponiibilizar máscaras para
p
os fu
uncionários bem co
omo todos os EPIss
necessário
os para seg
gurança do
os mesmoss;
IV – Afixar ca
artaz inforrmado aoss clientes a quantida
ade de pe
essoas perm
mitidas no
o
o de entrada no esta
abelecimen
nto sem mascaras;
estabeleccimento e a proibição
V – Os colabo
oradores que apresen
ntarem sin
ntomas de gripe e ou
u resfriado
os deverão
o
ados de su
uas ativida
ades e o proprietárrio do esta
abelecime
ento deverrá informa
a
ser afasta
imediatam
mente a Co
oordenação da Vigilâ
ância Epide
emiológica
a;
VI – Não será
á permitid
da a exibiçção de mú
úsica ao viivo ou de som automotivo de
e
qualquer natureza em
e nenhum
ma hipótesse;
ϯ
ϯ
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VII-- Não po
oderá rea
alizar eve
entos ou promoçõ
ões que venham promoverr
aglomeraçção de pesssoas;
VIIII – As me
esas deverrão ser co
olocadas obedecendo
o
o ao dista
anciamento de doiss
metros co
om no máx
ximo 04 pessoas em cada
c
mesa;
Artt. 4º -Reu
uniões insstitucionais de inte
eresse púb
blico pode
erão ser realizadass
obedecen
ndo aos seg
guintes crittérios
I..

Os org
ganizadore
es deverão
o aferir a temperattura bem como higienizar ass
pessoa
as com álco
ool gel 70%
% na entrada do loca
al;

II..

Só pod
derá está presente
p
n reunião 50 (cinque
na
enta) pessoas e toda
as deverão
o
estar usando
u
ma
ascaras;

III..

As

ca
adeiras

deverão

ser

acomo
odadas

de

modo

que

garrantam

o

distancciamento de
d 2 metro
os entre ass pessoas;
§ 1º - O descumprim
d
mento doss critérios previsto neste
n
decre
eto acarre
etará as pe
enalidadess
previstas em lei.
Artt. 5º - A Se
ecretaria de
d Saúde in
ntensificarrá a aplica
ação de tesste covide-19 para o
público prioritário/
p
/vulnerável e em pe
essoas com
m sintomass de gripe
e ou resfriiado como
o
forma de prevenção
o e combate ao covid-19 atravvés do trattamento prrecoce e issolamento
o
domiciliarr das pesso
oas com re
esultado po
ositivo.
Artt. 6º - Os casos omiissos ou co
ontrovertid
dos oriund
dos deste d
decreto de
everão serr
previamente subm
metidos ao
o Comitê Municipal de enfrrentamentto à pand
demia do
o
Coronavírrus, por me
eio de víde
eo conferê
ência, para
a deliberaçção.
Artt.7º - Este
e decreto entra
e
em vigor
v
na data de sua
a publicação, revoga
ando-se ass
disposiçõe
es em conttrario.

Gabine
ete do Preffeito, 18de
e setembro
o de 2020.
R
RAIVAL
PIN
NHEIRO DE
E OLIVEIRA
A.
PREFE
EITO MUNICIPAL.
ϰ
ϰ
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