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DECRETO N° 21 DE 21 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece restrições complementares
ao Decreto nº 18 de 17 de março de
2020 como medidas temporárias de
prrevenção ao contágio e enfrentamento

da propagação decorrente do novo
coronavírus (COVID-19) e dá outras
prrovidências.

.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAETANOS, ESTADO DA BAHIA, SR. PAULO
ALVES DOS REIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DECRETA:
CONSIDERANDO a necessidade de se precaver, em especial, quanto ao funcionamento do
comércio local, para evitar circulações e aglomerações, com vistas a conter possível
disseminação do COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de controle da entrada e saída de pessoas no
Município com concentração de partidas e chegadas de transportes coletivos, a qual será
dotada de estrutura pela Secretaria Municipal de Saúde para aferição de sinais do
COVID-19,

CONSIDERANDO que é dever do Município adotar medidas preventivvas para evitar a
propagação do vírus,

CONSIDERANDO o acompanhamento e as deliberações do Comitê Municipal de
Enfrentamento ao COVID-19,

DECRETA:

Art. 1º. As medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Município de Caetanos, Estado da
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Bahiaa, ficam deefinidas noss termos deeste Decreto, sem prejjuízo de ouutras medid
das já
estabbelecidas.
Art. 2º. Fica auutorizado que
q
a Secreetaria de Administração, com auxxílio das demais
b
saniitárias nas vvias de acessso ao
secreetarias municipais, a prooceda à insttalação de barreira
Muniicípio de Caaetanos, objetivando im
mpedir o acesso de pessooas oriundass de cidadess com
casoss já confirm
mados de coontaminaçãoo por coron
na vírus ((C
COVID-19))) ou suspeiita de

contaaminação, até
a o dia 30 de
d abril de 2020;
2
Parággrafo Único. O ingressoo de pessoass oriundas de
d outras loccalidades esttará condicio
onado
à prévia vistoriia sanitária feita pelaa equipe dee saúde doo Municípioo, bem com
mo a
m as condições de higieene, salubrid
dade e isolam
mento a elas impostas.
concoordância com
Art. 3º.
3 Fica proibida, pelo prazo
p
estipuulado no artiigo 1º deste decreto, a ppartida e chegada
de qualquer
q
transporte cooletivo inteermunicipal rodoviárioo, público e privado,, nas
modaalidades reggulares, fretaamento, com
mplementar, alternativo e de vans, e ainda, feirantes,
venddedores ambbulantes, traansporte de distribuição
o em geral e/ou similaares em quaalquer
pontoo da cidade,, sem que o mesmo paasse por locaais onde serrá montada barreira san
nitária
pela Secretaria Municipal
M
dee Saúde paraa aferir possííveis sinais da
d COVID-19.
Parággrafo Únicoo – Nos cassos de transsporte para reposição de gêneros alimentício
os aos
estabbelecimentoss comerciaiss não abarccados pelo presente
p
deecreto somennte será possível
depois de devidaa inspeção reealizada pelaa vigilância sanitária do Município de Caetanoss.
Art. 4º.
4 Ficam suuspensas as seguintes
s
atiividades no âmbito do Município
M
dde Caetanos (BA),
até o dia 30 de abril
a
de 20220 podendo, esse prazo ser prorroggado conform
me circunstââncias
sanitáárias:
I. barres e estabellecimentos afins;
a
II. cuultos e misssas de qualqquer credo ou
o religião em
e seus resppectivos tem
mplos ou espaços
destinnados a tal finalidade;
f
III. feeira-livre e estabelecime
e
entos comerrciais no Meercado Municipal;
IV. Vendedores
V
ambulantes,, proibindo-se expressam
mente o com
mércio de “pporta-em-po
orta” e
assem
melhados, inndependenteemente de hoorários;
V. evventos públiccos de qualqquer naturezza, que exijam
m licença doo Poder Púbblico ou não;;
VI. atividades
a
cooletivas de esporte;
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VII. academias
a
e esporte de todas as moodalidades;
VIII. centros de convivência
c
a e afins;
c
públiicas;
IX. creches
X. saalões de beleeza e centross estéticos;
XI. oficinas
o
meecânicas e outros estabbelecimento
os de manuutenção eléttrica, resideencial,
operaacional;
XII. lanchonetes
l
s
, pizzarias, sorveterias;
XIII. loja de vesttuário e calççados, e;
XIII. órgãos púbblicos muniicipais, salvo a Secretaaria Municippal de Saúdde em toda a sua
a
as deemandas de enfrentamen
nto ao COVIID-19.
ampllitude para atender
§1º- Todos os aggentes públiicos, que atuuam com deemandas excclusivamentee administraativas,
a
e regime de home office
em
deverrão desemppenhar, quaando possívvel, suas atividades
deviddamente orgganizados coom as Secrettarias hierarq
quicamente vinculados.

§2º - Os servidorres públicoss municipaiss devem aten
nder a cham
mados presennciais especííficos,
v
devendo-se
d
n encontroos manter seempre
nos
identtificados pella Secretariaa a que está vinculado,
as diistâncias mínimas
m
e siistemáticas de higienizzação precoonizadas pelo Ministérrio da
Saúdde.
Art. 5º. A suspensão a que se refere o artigo 4º deeste Decretoo não se apllica aos segu
uintes
estabbelecimentoss:
I. seerviços de saúde, farm
mácias, asssistência médica e hoospitalar, innclusive serrviços
veterrinários e lojjas de vendaa de alimentaação para an
nimais;
II. supermercad
s
dos e merccados, açouugues, peixaarias, hortifrutigranjeirros e quitaandas,
mediiante controlle de acesso para não geerar aglomerração de pessoas;
s de gás;
III. distribuidore
d
IV. loojas de vendda de água mineral;
m
V. paadarias;
VI. serviços funeerários;
m
o de internet,, telefonia, água,
á
luz e tv
v;
VII. manutenção
VIII. postos de combustíveis
c
s e;
o
que viierem a ser definidos
d
em
m ato expediido pelas Secretarias Muunicipal de Saúde
S
IX. outros
e Adm
ministração.
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Art. 6º. No casoo dos estabelecimentoss do artigo anterior, ficca estabeleccido o regim
me de
horárrio reduzidoo para atenddimento, com
m início às 08:00 (oitoo horas) e ttérmino às 18:00
(dezooito horas).
§ 1º. Entrega em
e domicíliio (deliveryy) de alimeentos pelos restaurantees, lanchoneetes e
simillares, bem coomo remédiios pelas farm
mácias, não sofrerão lim
mitações de hhorários.
§ 2º. O horárioo reduzido para o atendimento ao
a público não se apllica ao com
mércio
ambuulante, incluusive o de “pporta-em-poorta”, que fiica expressaamente proibbido em quaalquer
horárrio.
Art. 7º.
7 Os estabeelecimentoss referidos noo artigo 5º deste
d
Decretoo deverão addotar as segu
uintes
mediidas:
I. inteensificar as ações de lim
mpeza;
II. diisponibilizarr na entradaa do estabeleecimento e em lugares estratégicoss de fácil accesso,
álcoool em gel ouu pia com sabonete
s
líquuido e papeel toalha aoss clientes e funcionário
os que
entraar ou sair do estabelecim
mento comerrcial;
III. divulgar
d
infoormações aceerca do COV
VID-19 e daas medidas de
d prevençãoo;
IV. fazer
f
a utilizzação, se neecessário, doo uso de sen
nhas ou outrros sistemas eficazes (cordão
de isolamento, etc.),
e
a fim de
d evitar a aglomeração de pessoaas dentro doo estabelecim
mento
aguarrdando atenddimento;
V. suupermercadoos e mercaddinhos deverrão limitar o número dee clientes em
m compras dentro
d
dos estabelecime
e
entos a 3 (trêês) pessoas;
VI. em
e todos os
o estabeleciimentos quee se mantiv
verem aberttos no expeediente redu
uzido,
deterrmina-se a distância mínima
m
de 01m (um metro) enntre todas aas pessoas, cuja
fiscallização fica sob encargoo dos próprioos estabelecimentos, sobb pena de m
multa;
VII. a desobediência relativaa a essas proovidências su
ujeitará o innfrator à sançção a exemp
plo de
fechaamento com
mpulsório e cassação do alvará,
a
indep
pendentemente de notifi
ficação préviia;
VIII. o agente reesponsável por
p violar quualquer umaa das disposições previsstas neste arrtigo e
no prresente Decrreto respondderá civil, peenal e admin
nistrativamennte pelos seuus atos;
IX. fica
f
o poderr público municipal
m
auutorizado a utilizar a força
fo
policiaal para garaantir a
efetivvidade do prresente Decrreto.
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Art. 8º. O atenddimento ao público
p
em todos os co
orrespondenttes bancárioos, inclusive Casa
Lotérrica e Agêência dos Correios,
C
será permitiido desde que adotaddas as segu
uintes
proviidências:
a. ficcam mantidoos o atendim
mento refereente aos prog
gramas banccários destinnados a aliv
viar as
conseequências ecconômicas do
d novo Coronavírus (C
COVID-19),, bem comoo os atendim
mentos
de peessoas com doenças graaves, aposenntados e ben
neficiários do
d Programaa Bolsa Fam
mília e
Beneefícios de Prestação Conntinuada;
b. neessas hipóteeses, os prooprietários dos
d estabeleecimentos deverão
d
distrribuir senhaas em
númeero máximo de 10 (dez)) pessoas poor vez, diligeenciar para manter
m
as peessoas à disttância
mínim
ma de 01m
m (um metrro) umas daas outras, evitar
e
aglom
merações doo lado de fora
f
e
dispoonibilizar iteens de higiennização paraa quem entraar ou sair doo estabelecim
mento (álcool em
gel ou pia com água, saboneete líquido e papel toalhaa);
l
de atenndimento ao público devverá ter higieenização com
m álcool ouu outro produ
uto de
c. o local
limpeeza antibacteericida;
d. a desobediência relativa a essas proovidências sujeitará o infrator à ssanção com
mo por
mplo fecham
mento compuulsório e casssação do allvará, independentemennte de notificação
exem
préviia.
Art. 9º. Ficam suspensos
s
toodos os eveentos esporrtivos no Município
M
dee Caetanos (BA),
ortiva.
incluusive campeoonatos de quualquer moddalidade espo
Art. 10. Consideerar-se-á abuuso do poderr econômico
o, a elevaçãoo de preços,, sem justa causa,
c
d aumentarr arbitrariam
mente os preçços dos insuumos e servviços relacion
nados
com o objetivo de
D-19, na form
ma do inciso
o III do art. 36 da Lei F
Federal nº 12
2.529,
ao ennfrentamentoo do COVID
de 300 de novembbro de 2011,, e do incisoo II do art. 2ºº do Decretoo Federal n° 52.025, de 20 de
maioo de 1963, suujeitando-see às penalidaades previstaas em ambos os normattivos, além da,
d do
fechaamento com
mpulsório doo estabelecim
mento e casssação do allvará, indeppendentemen
nte de
notifi
ficação préviia.
Art. 11. As pessoas físicas e jurídicass deverão su
ujeitar-se aoo cumprimeento das meedidas
previistas neste Decreto,
D
e o seu descum
mprimento accarretará ressponsabilizaação civil, peenal e
admiinistrativa, nos
n termos previstos
p
em lei.
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Parággrafo Únicoo. Naqueles casos em que
q o cidadãão esteja com
m notificaçãão de isolam
mento
domiiciliar, o desscumprimennto do períoddo de quareentena acarreetará multa civil no vallor de
R$ 1.400,00 (um
m mil e quatrrocentos reaais) e mais responsabiliz
r
zação criminnal nos term
mos da
legisllação pertineente.
Art. 12. A fiscaalização das disposições deste decrreto será exxercida obrigatoriamentte por
d
Prefeittura Municiipal, indepenndentementee da Secretaria à
todoss os agentess públicos desta
qual estejam vinnculados, quue deverão trabalhar em
e conjuntoo com os ddemais órgãos de
fiscallização e foorças policiiais do Govverno, por meio da applicação de suas legisllações
especcíficas.
Art. 13. Os casos omissos seerão dirimiddos pelas Secretarias Muunicipais dee Administraação e
M
Saúdde e/ou conduução coercittiva, atravéss da Polícia Militar.
Art. 14. Este Deccreto entra em
e vigor na data de sua assinatura, revogadas aas disposições em
contrrário.

Dê-se ciência, Registre-se,
R
publique-see e Cumpra
a-se.

BINETE DO
O PREFEIT
TO MUNICIIPAL DE CAETANOS
C
S, 21 DE M
MARÇO DE
GAB
20200.

____________________________
___________________
Pauloo Alves doss Reis
Prefeito Municcipal

_____________________________
___________________
JAMILLI BRITO
B
DE OLIVEIRA
A
Secretáriaa Municipall de Saúde
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