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DECRETO Nº 581 de 01 de abril de 2020
“Atualiza as medidas de prevenção ao contagio e de
enfrentamento da propagação decorrente do novo
CORONAVIRUS (COVID-19), no município de
Uruçuca e da outras providencias.”.
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 Coronavírus 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 COVID19;
CONSIDERANDO os riscos que a disseminação do novo Coronavírus, 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 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 do
Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 577, de 23 de março de 2020, que “torna sem efeito” o Decreto nº
576, de 23 de março de 2020;
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde – OMS, para que os países redobrem
as ações contra a pandemia do novo Coronavírus;
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 Coronavírus, e
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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 o Decreto Federal nº 06, de 20 de março de 2020, que declara estado de
calamidade pública federal;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 578, de 23 de março de 2020, que declara situação de
emergência no Município de Uruçuca-BA, conforme a Instrução Normativa nº 02, de 20 de março de 2016
do Ministério de Integração Nacional;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de Março de 2020, que regulamenta a Lei
Federal n°. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, definindo os serviços públicos e as atividades essenciais;
CONSIDERANDO o Decreto nº. 10.292, atualiza o Decreto n°. 10.282, publicado no dia 20 de março
pelo presidente para estabelecer regras “sobre o funcionamento de serviços públicos e atividades
essenciais”.
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, todavia,
sem prejuízo de funcionamento de atividades essenciais, especialmente o abastecimento da população de
bens indispensáveis à vida;
CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a
compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO, finalmente, o risco iminente da disseminação do COVID-19 no Município de
Uruçuca;
RESOLVE:

Art. 1° - Este Decreto estabelece novas medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional, decorrente do
Novo Coronavírus, vetor da COVID-19, bem como flexibiliza a abertura de outros
estabelecimentos comerciais, fornecedores de produtos/serviços essenciais, no âmbito do
Município de Uruçuca.
Art. 2° - Além dos estabelecimentos NÃO INCLUIDOS na proibição de funcionamento,
previstos no Art. 2º, incisos I a VIII, do Decreto nº 579, de 23 de março de 2020, fica autorizado o
funcionamento de:
I – Casas de Materiais para Construção;
CENTRO ADMINISTRATIVO RUBI MANCUSO
Rua “P”, S/N - Everaldo Argolo Góes - Uruçuca – BA CEP: 45.680-000
CNPJ: 14.160.378/0001-67 Tel: (73) 3239-2307

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QOBXDD60XJQZ856HOLPIEW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
1 de Abril de 2020
4 - Ano - Nº 2287

Uruçuca

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUCA
GABINETE DO PREFEITO
II – Comércio de Insumos Agrícolas e Veterinários;
III- Casas de Produtos de Limpeza;
IV – Lojas de Produtos de Saúde;
V – Lojas de Autopeças e demais estabelecimentos relacionados à manutenção de veículos
automotores;
VI – Comercio de Compra e Venda de Cacau, Borracha e Noz de Cola;
VII - Lava a jato;
Art. 3° - Tanto os estabelecimentos não proibidos de funcionar, previstos no art. 2º, incisos
de I a VIII, do Decreto nº 579, de 23 de março de 2020, quanto os previstos nos incisos de I a VII,
do art. 2º, acima referido, conforme o caso, deverão seguir aos seguintes regramentos:
I – LIMITAR O ACESSO de pessoas, para evitar aglomerações, obedecendo a distância
mínima de 1,5 m ( um metro e meio), entre os indivíduos;
II – garantia dos EPI’s (Equipamento de Proteção Individual), conforme característica do
estabelecimento, aos colaboradores que estiver em serviço;
III – garantia da segurança sanitária dos clientes, em especial, com higienização constante
de itens como: balcões, máquinas de cartão, carrinhos e cestas de uso, entre outros, além de
disponibilizar álcool hidrolisado, na concentração entre 60 a 70%, para uso dos clientes, bem com
realizar a limpeza frequente de superfícies muito tocadas e equipamentos que sejam
compartilhados (maçanetas, barras de proteção, corrimãos, etc.);
Art. 4° - Os bares, quiosques, bodegas e congêneres, que vendam bebida alcoólica à revelia
do Decreto Municipal nº 579 de 23 de março de 2020, mesmo de portas fechadas, servindo no
interior dos estabelecimentos, poderão incorrer em crime de desobediência, previsto no artigo
330 do Código Penal, sem prejuízo da possibilidade de suspensão do alvará, autuação, multas e
interdição do estabelecimento, e até cassação em definitivo da autorização de funcionamento,
devendo os órgãos competentes intensificar a vigilância, fiscalização, notificação e autuação,
quando for o caso.
Art. 5° - Fica PROIBIDO às distribuidoras de bebidas, que operam em delivery (entrega em
domicílio), a continuidade de vendas de bebidas alcoólicas para aquelas pessoas que estejam se
aglomerando nas portas da loja (ainda que baixadas) e/ou nas ruas e praças públicas, devendo os
órgãos competentes, com o apoio da Polícia Militar, evitar a aglomeração nesses logradouros.
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Art. 6° - A pessoa recém-chegada de viagem, seja internacional, interestadual ou
intermunicipal, deve comunicar sua chegada aos órgãos de saúde do Município, devendo
permanecer em casa, em isolamento domiciliar, pelo prazo de 14 (quatorze) dias.
Parágrafo Único. No caso de pessoas que devam ficar em quarentena, no caso de recusa,
poderá incorrer nas penas previstas no artigo 268 (um mês a um ano de detenção) e art. 330 do
Código Penal (15 dias a seis meses de detenção, mais multa). Poderá haver sanção maior, caso o
crime seja mais grave.
Art. 7° - Devido a população idosa ser de maior vulnerabilidade às formas graves da
doença e evolução para óbito, sobretudo entre idosos frágeis e grupos de risco, fica a orientação
de permanecer em quarentena, restringindo o acesso a locais públicos.
Art. 8° - O disposto no presente decreto deverá ser respeitado pelo prazo de 15 (quinze)
dias, podendo ser prorrogado conforme necessidade, sendo que o descumprimento de qualquer
das disposições contidas no presente decreto poderá caracterizar crime de desobediência,
previsto no artigo 330 do Código Penal, e ensejará, conforme o caso, a imposição de multa,
suspensão ou cancelamento do alvará ou licença eventualmente concedido pelo Município, sem
prejuízo de eventual auxílio de força policial para fechamento, além de adoção de medidas de
responsabilização civil e criminal.
Art. 9° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal em 01 de abril de 2020

MOACYR LEITE JUNIOR
Prefeito Municipal
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