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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 576 de 23 de março de 2020
“Regulamenta no Município de Uruçuca-BA, as medidas
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde,
decorrente da pandemia causada pelo novo CoronavírusCOVID-19 e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUÇUCA, ESTADO DA BAHIA, Estado Federado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais, nos termos do inc. VI, do art. 79 da Emenda nº 004/2002 à Lei
Orgânica do Município de Uruçuca:

CONSIDERANDO que a saúde, nos termos da Constituição Federal art. 196, constitui
direito de todos e dever do Estado, sob a garantia de ações e intervenções do Poder Público que
objetivam a redução do risco de doenças e de outros agravos;

CONSIDERANDO ainda, que a Organização Mundial de Saúde – OMS, já classificou a
propagação no novo Corona vírus como pandemia, em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção
humana pelo novo COVID-19;

CONSIDERANDO os riscos que a disseminação do novo Corona vírus, enfermidade já
diagnosticada no Estado da Bahia, e recentemente com ocorrências já confirmadas, e em estado de
investigação em municípios da microrregião cacaueira desse Estado;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no Estado da Bahia e, principalmente, evitar casos iniciais no Município de Uruçuca-BA;

CONSIDERANDO ainda, a decisão do Governo do Estado da Bahia, nos termos do Decreto
nº 19.549, de 18 de março de 2020, ao adotar medidas emergenciais para enfrentamento da
disseminação da Corona vírus;
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CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde - OMS, para que os países
redobrem as ações contra a pandemia do novo Corona vírus;

CONSIDERANDO também que, cumpre ao Município de Uruçuca, adotar todas as
providências no sentido de contenção adequada da disseminação do COVID-19, ou, ainda, impedir
que esta ocupe patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde;

CONSIDERANDO que a grande aglomeração de pessoas contribui para a propagação da
doença;

CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento
social precoce para contenção da propagação do novo Corona vírus, e.

CONSIDERANDO a ampla velocidade do COVID-19 em gerar pacientes graves, levando os
sistemas de saúde a receberem uma demanda muito acima das suas capacidades de atendimento
adequado;

CONSIDERANDO, finalmente, o risco iminente da disseminação do COVID-19 no Município
de Uruçuca;

DECRETA:
DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, DE LAZER E RELIGIOSOS.
Art. 1º. A partir do dia 24 de março de 2020, ficam suspensas, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, prorrogáveis por igual período ou revogável, de acordo com a evolução ou regressão da
disseminação, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, as atividades:
I – em todos os estabelecimentos comerciais, galerias ou polos comerciais de ruas situadas
dentro do território de Uruçuca;
II – em clubes associações de futebolistas/babas, associações recreativas, academias, bares,
escolas, casas de eventos/festas, salões de beleza e centros de estética;
III – autoescolas;
IV – de qualquer esporte coletivo em praças, quadras, campos de futebol e ruas;
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V – em templos religiosos, vedado em todo caso a realização de missas, cultos, palestras e
afins;
VI – em eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas à aglomeração de pessoas, sejam elas
governamentais, artísticas, esportivas e científicas do setor público e privado, com exceção se for
realização para tratar do enfrentamento da pandemia do COVID-19;
VII – em feira livre;
§ 1º Não estão incluídas na suspensão prevista no caput desse artigo:
I – os estabelecimentos médicos hospitalares, unidades de saúde, laboratórios de análises
clínicas, lojas de produtos médicos e hospitalares, clínica médica veterinária, apenas em caráter de
urgência;
II – distribuidoras e revendedoras de gás e água;
III – farmácias, postos de combustíveis, supermercados, mercadinhos, frigoríficos,
panificadoras e congêneres;
§ 1 Os estabelecimentos retromencionados obedecerão às normas de proteção, de acordo
com a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria a ser publicada;
§ 2º Os supermercados funcionarão à “meia porta”, com o objetivo de evitar aglomerações;
§ 3º Quando do reabastecimento dos estabelecimentos acima referidos, a loja será fechada,
podendo ser reaberta após a efetiva entrega das mercadorias;
IV - lojas de conveniência de postos de combustíveis, as quais podem apenas vender seus
produtos, não podendo funcionar como serviço de bar/lanchonete no ambiente;
V – oficina e borracharias, para conserto veicular emergencial, as quais deverão funcionar
exclusivamente para reparo de veículos, não podendo abrir para venda de peças, exceto peças
necessárias a veículos que esteja sendo realizado serviço de conserto emergencial naquela loja.
Fica proibida venda presencial em balcão de vendas;
§ 1º Restaurantes, pizzarias, lanchonetes e similares poderão funcionar apenas no sistema
delivery (entrega em domicílio) ou entrega no ponto do estabelecimento, até as 22h00min, não
podendo servir alimentos ou bebidas no estabelecimento comercial;
I – os responsáveis pela preparação dos alimentos, bem como os entregadores (motoboys)
deverão seguir as normas da vigilância sanitária;
§ 2º As distribuidoras e revendedoras de bebidas somente poderão manter o serviço
delivery (entrega em domicílio), com as portas fechadas;
§ 3º A listagem dos estabelecimentos sujeitos à suspensão é meramente exemplificativa,
não esgotando todas as situações que podem surgir, podendo a Prefeitura Municipal de Uruçuca,
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em razão disso, determinar a suspensão de atividades outras que não se enquadrem como serviço
essencial;
§ 4º Os estabelecimentos não abrangidos pela suspensão deverão manter a higienização e
desinfecção de todo ambiente, de forma contínua e permanente, em especial, pisos, maçanetas,
bem como os utensílios utilizados pelos consumidores no estabelecimento (carrinhos se
supermercado e cestas de compras), etc.;
§ 5º Os estabelecimentos que descumprirem as determinações constantes do presente
decreto poderão ter seu alvará de funcionamento cassado, com a consequente interdição,
podendo ser utilizada força policial par tanto, sem prejuízo da aplicação da multa prevista em lei;

DA RESTRIÇÃO EXCEPCIONAL DE INGRESSO NO MUNICÍPIO DE URUÇUCA
Art. 3º. Fica suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período ou
revogável, de acordo com a evolução ou regressão da disseminação, o ingresso de transportes
rodoviários de passageiros (ônibus), bem como o transporte alternativo (van, micro ônibus, topics
e congêneres), no Município de Uruçuca, salvo prévia autorização da Secretaria de Saúde;
§ 1º Será exceção veículos que transportem pessoas em trânsito para local de trabalho ou
em casos de saúde;
§ 2º A Prefeitura Municipal de Uruçuca deverá oficiar a direção da Rodoviária do Município
de Uruçuca, a Agência Estadual de regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e
Comunicações da Bahia- AGERBA, a Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT e as
empresas privadas que possuem pontos de venda de passagens na rodoviária de Uruçuca, para
dar-lhes ciência do presente decreto;

DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL
Art. 4º. Fica determinado que o expediente dos órgãos da Prefeitura Municipal de Uruçuca
funcionará em período normal, das 07h00 às 13h00, com exceção da prestação de serviços
essenciais, como Secretaria de Saúde, Secretaria de Infraestrutura. Os serviços que demandem
atendimento ao público serão suspensos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual
período ou revogável, de acordo com a evolução ou regressão da disseminação.
§

1º

Os

serviços

que,

porventura,

demandem

atendimento

presencial

regulamentados de acordo com as normativas de cada Secretaria.
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Art. 5º Todos os profissionais da Prefeitura Municipal de Uruçuca, sejam servidores ou
prestadores de serviços terceirizados, deverão estar à disposição para serem alocados em serviços
emergenciais eventualmente criados para enfrentamento da pandemia do COVID-19, quando
convocados;

§ 1º Aquele servidor ou prestador de serviços terceirizados que se recusar a prestar os
serviços ou desenvolver qualquer trabalho, sem justificativa, para o enfrentamento emergencial
da pandemia d COVID-19, tendo sido convocado pela Secretaria de Saúde, responderá Processo
Administrativo, será de plano exonerado ou terá seu contrato rescindido com o Município de
Uruçuca-BA;
§ 2º Os profissionais, seja de qualquer Secretaria, servidores ou contratados, que se
enquadrem no grupo de risco, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, poderão ser
dispensados de suas funções, desde que comprovado por laudo médico;

Art. 6º. Fica suspensa a realização e atualização de cartão SUS, exceto em casos
emergenciais, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período ou revogável de
acordo com a evolução ou regressão da disseminação;

Art. 7º. Os estabelecimentos de saúde do Município de Uruçuca funcionarão em
conformidade com a Portaria nº 138 de 20 de março de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde;

Art. 8º. Todo e qualquer serviço/obra em andamento no Município terá continuidade, com
os trabalhadores em seus postos, contanto que não haja aglomeração e seja mantido o
distanciamento físico entre os trabalhadores, de acordo com as normas da Secretaria de Saúde;

DO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Art. 9º. Recomenda-se a suspensão do atendimento interno ao público nas instituições
financeiras, salvo a prestação de serviço, cuja presença do consumidor seja indispensável no
estabelecimento, a partir do dia 24 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogáveis por igual período ou revogável de acordo com a evolução ou regressão da
disseminação;
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Parágrafo Único. As instituições financeiras deverão adotar as seguintes providências:
I – manter a higienização e desinfecção de todo ambiente de forma contínua, em especial
pisos, maçanetas e teclados dos caixas de autoatendimento;
II – manter todos os caixas de autoatendimento em operação;
III – manter o numerário de cédulas suficientes nos caixas de autoatendimento para evitar
prejuízos e transtornos à população;

Art. 10º. Recomenda-se a suspensão das atividades presenciais das Casas Lotéricas, a partir
do dia 24 de março de 2020, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período ou
revogável de acordo com a evolução ou regressão da disseminação. Em caso de funcionamento,
deve ser mantido distanciamento entre pessoas nas filas de forma a evitar aglomerações;

DAS SANÇÕES
Art. 11. Os estabelecimentos que descumprirem as determinações constantes do presente
decreto poderão ter seu alvará de funcionamento cassado, com a consequente interdição,
podendo se utilizar de força policial e da fiscalização com servidores e prestadores de serviços
terceirizados municipais para tanto, sem prejuízo da aplicação da multa prevista em lei.

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em 23 de março de 2020

MOACYR LEITE JUNIOR
Prefeito Municipal
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