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GABINETEDOPREFEITO

DECRETO Nº 921 DE 03 DE ABRIL DE 2020
PRORROGA OS EFEITOS DOS DECRETOS
915 E 916 DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica Municipal e no Decreto 915 e
916, ambos de 20 de março de 2020, que declarou Estado de Emergência no
âmbito municipal,
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria
188 de 03.02.2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância
nacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírrus (COVID-19),
por entender se tratar de evento complexo que demanda esforço conjunto de todo
o sistema único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e
adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos:
CONSIDERANDO que na data de 11 de março de 2020, a OMS –
Organização Mundial de Saúde declarou que a COVID-19, nova doença causada
pelo novo coronavírus, denominado SARS-Cov-2 é uma pandemia;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da portaria
454 de 20.03.2020, declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que o Município de Barra do Rocha - BA adotou
inúmeras medidas de enfrentamento ao novo coronavírus através dos Decretos
Municipais 906/20 e 907/20;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas mais rígidas
de prevenção de controle de riscos e de danos a saúde pública, a fim de conter a
disseminação do novo coronavírus no âmbito do território deste Município de Barra
do Rocha - BA;
CONSIDERANDO que, a cada dia, tem se confirmado novos casos
de pessoas contaminadas com o COVID-19 em todo o território nacional,
comprometendo substancialmente a capacidade de resposta do poder público;
CONSIDERANDO que no âmbito do Município de Barra do Rocha foi
confirmado o primeiro caso de contaminação pelo COVID-19,
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GABINET
TEDOPRE
EFEITO

CON
NSIDERAN
NDO que no Município de Itabuna fo
oi confirma
ado o
primeirro caso de
e dissemin
nação com
munitária, com
c
o qua
al Barra do
o Rocha e seus
munícip
pes mantê
êm uma rellação de consumo
c
de serviços de todo tipo, majora
ando o
risco de
e dissemin
nação local;
CON
NSIDERAN
NDO a resstrição e paralisação
o preventiva
as de ativiidades
das mais
m
diverssas catego
orias da atividade econômicca, por meio do Decreto
Estadual 19.549/2020;
NSIDERAN
NDO a necessidad
n
de de inte
ensificar a
as medida
as de
CON
o novo coronavírus previstas
p
pelos Decre
etos Municcipais e De
ecretos
enfrenttamento ao
com medidas
m
ad
dicionais, em comp
plementaçã
ão e execcução loca
al das me
edidas
determ
minadas pello Estado da
d Bahia e União;
CON
NSIDERAN
NDO a mensagem
m
93 de 18
8 de marrço de 2020 do
Preside
ente da Re
epública, solicitando
s
ao Congrresso Nacional o recconhecimento do
estado de calam
midade púb
blica em saúde
s
pública nos te
ermos da LRF, o qual foi
orma de Decreto
D
Leg
gislativo 06
6/2020;
aprovado sob a fo
CON
NSIDERAN
NDO o teo
or do Dec
creto Estad
dual 19.54
49/2020 da
a lavra
d Bahia, que
q declarrou estado
o de emerg
gência no âmbito
â
do Govvernador do Estado da
do Esta
ado da Bah
hia;
CON
NSIDERAN
NDO que o governo
o do Estad
do da Bah
hia, se encontra
em Esstado de Calamidad
de Pública
a, já reco
onhecido conforme deliberaçã
ão da
Assembleia Legisslativa da Bahia,
B
Deccreto Legis
slativo 2.51
12, na data
a de 23.03..2020;


DECRETA:
Art.. 1º - Ficam prorro
ogados pe
elo período
o de 15(q
quinze) dia
as, da
primeirra hora do dia 04 de abril de 2020
2
à últim
ma hora do dia 18 d
de abril de 2020,
os efeitos dos Decretos
D
nºº. 915 e 916
9
de 20 de março
o de 2020
0, que trata
am do
estado de emergência, dass limitaçõess de funcio
onamento de empressas, comérrcios e
os, no âm
mbito do Município de Barra
a do Roccha - BA em virtud
de da
negócio
emergê
ência em saúde
s
pública decorrente da pa
andemia do
o novo corronavírus.
Art.. 2º - O pra
azo estipu
ulado no diispositivo anterior
a
po
oderá ser revisto
r
a qualq
quer tempo
o, mediante
e alteração
o no cenárrio pandêm
mico.
Art.. 3º - Permanec
P
e suspen
nso pelo prazo d
de prorro
ogação
estabelecido no caput do art. 1ºº o funcio
onamento e ativida
ades de bares,
restaurrantes, aca
ademias de
d muscula
ação, danç
ça, ginástica, escolin
nhas de fu
utebol,
igrejas,, eventos sociais,co
ongressos, convençõ
ões, semin
nários, fesstas, forma
aturas,
comem
morações e cursos.
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EFEITO

Parágraffo-Primeirro – O com
mércio não
o alcançad
do pela ve
edação
estabelecida no caput
c
deste artigo fu
uncionará no horáriio das
09:00h às
à 15:00h.
Parágraffo-Segund
do – Perm
manece su
uspenso o atendimen
nto ao
público na
n sede da
a Prefeiturra do Município de B
Barra do Rocha,
R
que exe
ercerá ativvidades internas em
m regime de turnão
o, das
07:00h às
à 13:00h
h, excetua
ando-se ass atividades de natureza
essencia
al, pelo perríodo de 15
5 (quinze) dias.
Parágraffo-Terceirro – Em razão da suspensã
ão dos se
erviços
públicos de coleta
a de entulhos, fica proibido, p
pelo perío
odo de
15(quinzze) dias, o descarte
e de entulhos de to
oda espéciie nas
portas dos domicílios, terrenos, calçadas
c
o
ou lograd
douros
públicos.
o - O des
scumprimento do o
ora determ
minado
Parágraffo-Quarto
ensejará
á o cance
elamento ou
o suspen
nsão de a
alvará, lice
enças,
permissõ
ões de funcionam
f
ento e aplicação
a
de multa, se
o forçad
pertinentte, sem prejuízo
o de fechament
f
do e
responsa
abilização da pesso
oa jurídica e física n
no âmbito cível,
criminal e administtrativo.
Art.. 4º- Fica excepciona
e
ado da ve
edação do artigo 3º d
deste decrreto, o
funcion
namento de
d farmáccias, lanch
honetes, mercados, mercearrias, posto
os de
gasolin
na, delive
eryde alim
mentação, superme
ercados, padarias, lotéricas para
operaçções finan
nceiras e pagamen
nto de be
enefícios, cemitérioss e funerárias,
distribu
uidores e revendedor
r
res de gáss de cozinha e água
a mineral, d
distribuidores de
produto
os alimentíícios, estab
belecimenttos que co
omercialize
em produto
os agropec
cuários
para ve
enda de alimentação
o e medica
amentos de
d uso anim
mal, empresas que atuam
como veículos de comu
unicação, empresas
s de aba
astecimentto de ág
gua e
saneam
mento, en
nergia eléttrica e tele
ecomunica
ações, açougues, pe
eixarias, grranjas,
empressas de coleta
c
de resíduos sólidos, empresass de segu
urança prrivada,
produto
ores ou forrnecedoress de bens ou
o de serv
viços essen
nciais à sa
aúde e à hiigiene,
revendedores de produtos médicos e hospitalarres, feiras livres e ho
ortifrutis.
plica-se o horário
o especia
al de
Parágraffo-Primeirro – Ap
funcionamento dass 07:00hàs
s 18:00h às
à modalidades come
erciais
declinadas no capu
ut deste arrtigo.
Parágraffo-Segund
do – As atividades comercia
ais indicadas no
caput po
oderão fun
ncionar de
esde que obedecida
as as seg
guintes
medidass de salvag
guarda san
nitárias com
mpulsórias:
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a) Deverão ofe
erecer aos
s clientes e empreg
gados álco
ool em
ge
el a 70% ou
o disponib
bilizar na entrada do estabelecimento
um
ma pia co
om água corrente, sabonete líquido e papel
to
oalha desca
artável;
b) Prromover a higienização, limpeza e d
desinfecção
o das
su
uperfícies (salas, ba
anheiros, espaços,
e
p
pisos, corriimões,
m
maçanetas,
equipamentos, entre outross) com so
olução
sa
anitária ou álcool a 70%;
c) Em
m áreas de conviv
vência nã
ão comparrtilhar utensílios
(ta
alheres, prratos, copo
os ou garrrafas, etc.)) de uso comum
c
ou
u pessoal;
d) Evvitar aglom
merações nesses am
mbientes ffazendo ro
odízios
qu
uando possível;
e) Manter
M
amb
bientes arejjados e be
em ventilad
dos;
f) Limpar rotiineiramentte os filtrros de a
ar condicionado
m
mantendo
c
constância
da limpeza
a e registro
o de contro
ole;
g) Fo
ornecer aos
a
seus funcionáriios másca
aras, para
a que
tra
abalhem utilizando-a
as.
Art . 5º - O descum
mprimento do qua nto estab
belecido neste
Decretto enseja rá a casssação ime
ediata de
e licençass, alvará e autorizações
munici pais de funcionam
mento ou
u realizaç
ção de evento
e
e o fecham
mento
forçado
o, sem prrejuízo da
a responsa
abilização
o cível, pe
enal e adm
ministrativ a que
couberr.
ntrará em vigor
v
na da
ata da sua publicaçã
ão.
Art.. 6º - Este Decreto en
Art.. 7º - Revo
ogam-se ass disposiçõ
ões em con
ntrário.
Reg
gistre-se, Publique-se
P
e e Cumprra-se.

GABIN
NETE DO PREFEITO
O MUNICIPAL DE BARRA
B
D ROCHA
DO
A, ESTAD
DO DA
BAHIA
A, EM 03 DE
D ABRIL DE
D 2020.

LU
UÍS SÉRGIO ALVES DE SOUZ
ZA
PREFEITO MUNICIPAL

ELIAN
NE REGIN
NA DE ALM
MEIDA CO
OSTA
SEC
CRETÁRIA
A DE ADMIINISTRAÇ
ÇÃO
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