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DECRETO Nº 21, de 06 de Abril de 2020.

"Dispõe sobre a manutenção das
medidas para o enfrentamento da
emergência
de
saúde
pública
decorrente
do
Novo
Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município
de Pedro Alexandre, e dá outras
providências."

O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PEDRO ALEXANDRE,
ESTADO DA BAHIA, PEDRO GOMES FILHO, no uso de suas
atribuições legais, e em conformidade com a Lei Orgânica
Municipal;
CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decretado pelo Ministério da
Saúde por meio da Portaria n.º 188, de 03 de janeiro de 2020,
em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo
Coronavírus (Covid-19), com casos confirmados no Brasil;
CONSIDERANDO
a
declaração
da
condição
de
transmissão
pandêmica da infecção humana pelo COVID-19, anunciada pela
Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a situação demanda a adoção de medidas
urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos, danos
e agravos e à saúde pública, a fim de evitar a disseminação
do COVID-19 no Município de Pedro Alexandre/Ba;
CONSIDERANDO a orientação da Organização Mundial de Saúde –
OMS, para que os países redobrem o comprometimento quanto ao
combate à pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que os Coronavírus são uma ampla família de
vírus que podem causar desde resfriados comuns até Síndromes
Respiratórias Agudas Graves (SARG);
CONSIDERANDO a capacidade do novo Coronavírus de se
decuplicar (multiplicar o total de caso por dez vezes) a cada
7,2 (sete virgula dois) dias, em média;
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CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar
pacientes graves, levando os sistemas de saúde a receber uma
demanda muito acima de sua capacidade de atendimento
adequado;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.529 de 16 de março de 2020 que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 018/2020, que estabeleceu
medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus no
Município de Pedro Alexandre/Ba.
CONSIDERANDO, ainda, os Decretos nº 019/2020 e o Decreto
020/2020.

D E C R E T A:



Art. 1º Fica mantido o fechamento total de todo o comércio
varejista e atacado, no âmbito do Município de Pedro
Alexandre/Ba, durante o período compreendido entre 06/04/2020
a 30/04/2020, podendo o mesmo ser prorrogado a critério da
Secretaria Municipal de Saúde.
§1º Estão excluídos da determinação supramencionada as
atividades comercias consideradas como de natureza essencial,
quais sejam: os mercados, supermercados, padarias, os Postos
de Combustíveis, as Farmácias, Instituições Bancárias,
Correspondentes Bancários e Casas Lotéricas.
§2º Os restaurantes e similares poderão manter-se em
funcionamento devendo, todavia, observar a adoção de rigoroso
protocolo de segurança e enfrentamento ao COVID -19, tais
como: higienização contínua do local e pessoal; espaçamento
mínimo de 01 (um) metro entre as mesas; bem como a
observância da não aglomeração de pessoas nestes espaços –
respeitado o limite máximo de 10 (dez) pessoas.
§3º Recomenda-se, ainda, a ampliação da utilização dos
serviços de atendimento Delivery no âmbito do Município de
Pedro Alexandre/Ba, devendo ser respeitados os protocolos
sanitários demandados pela situação atual, com a efetiva
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adoção de protocolos de segurança,
enfrentamento ao Coronavírus.

higienização

e

de

§4º As empresas e estabelecimentos que não estão abarcados
pela determinação de suspensão das atividades previstas no
presente artigo, deverão observar necessariamente a adoção
de rigoroso protocolo de segurança e enfrentamento ao
Coronavírus, tais como: higienização permanente do local e
pessoal; espaçamento mínimo de 02 (dois) metro entre os
empregados nos seus locais de trabalho; a observância da não
aglomeração de pessoas nas dependências dos estabelecimentos;
liberação dos empregados enquadrados nos grupos de risco;
entre outras recomendações de prevenção e controle para
o enfrentamento do Coronavírus expedidas pelas autoridades
sanitárias competentes, inclusive a Organização Mundial de
Saúde (OMS).
§5º
Não
será
funcionários(as);
a)
b)
c)
d)

permitido

o

trabalho

in

loco

dos

que tenha 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
que tenha histórico de doenças respiratórias e crônicas;
gestantes;
que utilizam medicamentos imunossupressores.

Art. 2º 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. 3º O não cumprimento das medidas estabelecidas no
presente Decreto sujeitará o infrator às penalidades e
sanções aplicáveis, inclusive, no que couber, cassação de
licença de funcionamento, sem prejuízo das demais penalidades
civis e criminais.
Art. 4º Os órgãos da Administração Pública Municipal ficam
autorizados a adotar as medidas necessárias ao estrito
cumprimento deste Decreto podendo, inclusive, recorrer à
força policial em caso de descumprimento.
Art. 5º Este
publicação.

Decreto

entra

em

vigor

na

data

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.
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Gabinete do Prefeito, em 06 de Abril de 2020.

Pedro Gomes Filho
Prefeito do Município
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