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DECRET0 N° 88/2021
"Disp6e sobre as restri95es indicadas como medidas de

enfi.entamento a pandemia do COVID-19 a da outras
provid6ncias".

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE CARAIBAS, ESTADO DA BAHIA,JONES COELHO
DJA±, no uso de suas atribuig6es legais que lhe sao conferidas na Lei Oi.ganica do Munic{pio de
Caralbas, mos Artigo 66 inciso IX e 74.

CONSIDERAND0 que a situagao demanda o empi.ego urgente de medidas de prevengao,
controle e contengao de 1-iscos, danos e agi.avos a satide pi'Iblica, a fin de evitar a disseminagao
da doenga,

DECRETA
Art. 1°. Fica detei.minada. a resti.igao de locomoeao notuma, vedados a qualquer individuo a
permanencia e o transito em vias, equipamentos, locais e prapas pi'iblicas, das 20h as 05h, de 01
de julho ate 07 de jullio de 2021, em todo o territ6rio do municipio.
§ 1° - Ficam excetuadas da vedapao pi.evista no capzf/ deste artigo as hip6teses de
deslocamento pal.a ida a servigos de sai'ide ou farmacia. pal.a compra de medicanentos, ou
situag6es em que fique comprovada a urg6ncia.
§ 2° - A restrigao prevista no cc7p2¢f deste artigo nao se aplica aos servidores. funcionc4rios e
colaboradores, no desempenho de suas fung6es, que atuam nas uiridades ptiblicas ou privadas
de sar'ide e seguranga.

§ 3° - Os estabelecimentos comer.ciais e de servi¢os deverao encerrar as suas atividades com
ate 30 (trinta) minutos de antecedencia do perfodo estipulado no cc!pGtr deste ardgo,de modo a

garantir o deslocamento dos seus funcionarios e colaboradoi.es as suas residencias.
§ 40 - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como 1.estaui.antes, bai.es e congeneres
tamb6m deverao enceiTar o atendimento presencial com ate 30 (trinta) nrinutos de
antecedencia do periodo estipulado no caput deste artigo; pet.mitidos os servigos de enti.ega
em domioflio (c7eJz.1;e7.)/) de alimentagao ate as Ooh.

§ 5° -Ficam excetuados, da vedagao pi.evista no cap2JJ deste atigo:

I - os sei.vigos de limpeza pdblica e manutengao urbana;
11- os servigos de enti.ega em domicilio (c7eJz.vc7.);) de fai.macia e medicamentos;

HII- atividades profissionais de ti.anspolfe privado de passageiros.

`#
Art. 2° - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo municipio, independentemente do
m'[mero de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomerapao de
pessoas, tais como: eventos despoitivos coletivos e amaclores, cerim6iiias de casamento,
eventos recreativos em logradoui.os pi'iblicos ou privados, circos, eventos cientificos,
solenidades de formatura, passeatas e afins.

Paragrafo tinico - Os atos religiosos lithrgicos poderao ocoii.er desde que, cumulativamente,
sejam atendidos os seguintes 1.equisitos:
I - respeito aos protocolos sanitirios estabelecidos. especialmeute o distanciamento social
adequado e o uso de mascaras;

11 - instalap6es fisicas amplas, que permitan veutilapao natural cruzada;
Ill - 1imitagao da ocupagao ao maximo de 30% (trinta por cento) da capacidade do
Local.

Art. 3° -Este decreto entra em vigor na data de sua publicapao.
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Carafbas, 01 de Julho de 2021.
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