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Decretos

DECRETO Nº 026 DE 30 DE MARÇO DE 2020
“Dispõe sobre novas medidas a serem adotadas,
para o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de Itiruçu/BA”.
A PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRUÇU, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais normas pertinentes;
CONSIDERANDO que a saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é direito
de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de
2020, declarou Emergência da Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, dado
o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, e classificou sua
contaminação, no dia 11 de março de 2020, como uma pandemia, cobrando ações
dos governos compatíveis com a gravidade da situação a ser enfrentada;
CONSIDERANDO que a aglomeração de pessoas contribui para a rápida disseminação do
vírus COVID-19;
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia publicou o Decreto nº 19.549, de
18 de março de 2020, declarando a situação emergencial em todo território baiano;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, alterada pela
Medida Provisória 926, bem como do Decreto Federal 10.282, ambos de 20 de Março de
2020, que estabeleceram, dentre outros pontos, a relação de serviços essenciais que não
poderiam sofrer interrupção;
CONSIDERANDO a declaração do Ministro da Saúde, pautado em critérios técnicos, que
informam a importância da manutenção das ações voltadas ao isolamento dos indivíduos
como medida apta a reduzir a taxa de transmissibilidade do vírus, mitigando os efeitos da
pandemia no Sistema Único de Saúde como um todo;
CONSIDERANDO os decretos municipais nºs. 019, 020 e 021, editados, respectivamente,
nos dias 18, 19 e 21/03/2020, que estabeleceram medidas a serem adotadas, para o
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de Itiruçu/BA;
DECRETA:
Art. 1º. Inclui-se nos decretos indicados no preâmbulo, o rol das atividades comerciais
considerados como essenciais:
I. feiras livres;
II. centros de abastecimento de alimentos;
III. frigoríficos;
IV. estabelecimentos relacionados a cadeia produtiva de gêneros alimentícios;
V. clínicas veterinárias;
VI. segurança privada;
VII. bancos, lotéricas e cooperativas de crédito;
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VIII. lojas de material de construção, vidraçarias, marmoraria, serrarias, serralharias e
todos os demais estabelecimentos relacionados a cadeia produtiva da construção civil;
IX. lojas de autopeças, borracharias, oficinas mecânicas e demais estabelecimentos
relacionados a manutenção de veículos automotores.
Parágrafo único. Os estabelecimentos do ramo de comercialização de implementos
agrícolas, bem como de ração e outros insumos para animais, poderão funcionar,
observadas as condições previstas no caput, até o horário de 12:00 (doze horas)
Art. 2º. Os estabelecimentos elencados no art. 1º deverão adotar as seguintes medidas
para reduzir os riscos de contaminação:
I. intensificação das ações de limpeza, com material sanitizante adequado;
II. disponibilização de álcool em gel 70%;
III. limitação do número máximo de clientes, ao compatível com o tamanho do
estabelecimento, evitando a aglomeração de pessoas aguardando atendimento,
podendo o estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a entrada;
IV. fornecimento de máscaras de proteção e luvas descartáveis para os funcionários que
operam no caixa;
V. incentivo ao pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de dinheiro em
espécie;
VI. reeordenamento das filas, garantindo o distanciamento mínimo de 01 (um) metro entre
os consumidores;
VII. priorização do atendimento aos cidadãos que se encontram em grupo de risco definido
pela Organização Mundial de Saúde – OMS, podendo estipular um horário para
atendimento exclusivo.
Art. 3º. Poderão funcionar, de portas fechadas, exclusivamente em regime de delivery os
seguintes estabelecimentos:
I. restaurantes, lanchonetes, quiosques, trailers e demais que comercialização de
alimentos;
II. distribuidoras de gás, distribuidoras de água e bebidas, lojas e distribuidoras de
produtos essenciais à produção e acondicionamento de alimentos e distribuidoras de
material de limpeza;
III. instrumentos musicais , telefonia e tecnologia.
Parágrafo único. Em nenhum dos estabelecimentos indicados no caput poderá, em
hipótese alguma, haver consumo no local.
Art. 4º. Os demais estabelecimentos comerciais e de serviços não elencados nos artigos
1ª e 3º deste decreto e nos decretos indicados no preâmbulo, deverão permanecer
fechados pelo prazo de 07 (sete) dias, sendo terminantemente proibido o seu
funcionamento interno, delivery ou retirada de mercadorias.
Art. 5º. Fica estabelecido o prazo de 07 (sete) dias, podendo ser prorrogado, o regime
excepcional de teletrabalho para serviços essenciais no âmbito da administração pública
do município de Itiruçu/BA.
Art. 6º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações de isolamento social
divulgadas pelos órgãos de saúde, que evitem deslocamentos desnecessários,
especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes aos grupos de risco para o
COVID-19.
Art. 7º. O encerramento das medidas previstas neste decreto está condicionado à
avaliação de risco realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as
orientações oriundas das esferas Estadual e Federal.
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Art. 8º. Caso seja necessário, o Gestor Municipal adotará novas medidas para evitar a
propagação interna do COVID- 19.
Art. 9º. O descumprimento de qualquer determinação ensejará na aplicação de multa,
cassação do alvará de funcionamento, sem prejuízo das sanções penais previstas nos
artigos 268 e 330 ambos do Código Penal.
Art. 10. Aplica-se subsidiariamente as disposições dos Decretos Municipais nºs. 019, 020
e 021, editados, respectivamente, nos dias 18, 19 e 21/03/2020.
Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ITIRUÇU/BA
EM 30 DE MARÇO DE 2020.
LORENNA MOURA DI GREGÓRIO
PREFEITA MUNICIPAL

RITA DE CÁSSIA CONCEIÇÃO DE MOURA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

IDA RIBEIRO DI GIROLAMO UMBURANAS
SECRETÁRIA DE SAÚDE
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