di

Prefeitura Municipal d© Caraffoas
Praga Luis Eduai.do Magalhaes, 245 - Centro Fone: (77) 3443-1010 / Fax: 3443-1012

Caraibas -Bahia -CEP 45.177-000
CNPJ: 16.418.766/0001-20

DECRET0 N° 85/2021
"Disp6e sobi.e as restrig6es indicadas como medidas de

enfrentamento a pandemia do COVID-19 e da outras
provid6ncias".

0 PREFEITO MUNICIPAL DE CARAIBAS, ESTAD0 DA BAHIA,JONES COELHO
Q±4g, no uso de suas atribuig6es legais que lhe sao conferidas na Lei Orgarica do Municipio de
Caraibas, mos Artigo 66 inciso IX e 74.

CONSIDERANDO que a situagao demanda o emprego ui.geute de medidas de prevengao,
conti.ole e contengao de riscos, danos e agi.avos a sar'ide ptiblica, a fim de evitar a disseminapao
da doenga,

DECRETA
Art. 1°. Fica determinada a resti.igao de locomogao notuma, vedados a qualquer individuo a
permanencia e o traiisito em vias, equipamentos, 1ocais e pi.agas pi'iblicas, das 20h as 05h, de 16
dejunho ate 23 de junho de 2021, em todo o territ6i.io do munjcfpio.

§ 1° - Ficam excetuadas da vedagao pi.evista no capzfz deste atigo as hip6teses de
deslocamento para ida a set.Vigos de sar'ide ou fat.macia, para compra de medicamentos, ou
situag6es em que fique comprovada a ui.gencia.
§ 2° - A restrigao pi.evista no cc7pif/ deste artigo nao se aplica aos servidores. funcioiiarios e
colaboradores, no desempenho de suas fung6es, que atuam nas unidades pi'iblicas ou privadas
de sar'ide e seguranga.

§ 3° - Os estabelecimentos comerciais e de servigos deverao encerrar as suas atividades com
ate 30 (ti.inta) minutos de antecedencia do periodo estipulado no cczj7iff deste artigo,de modo a
garantir o deslocamento dos seus funciondrios e colaboradores ds suas residencias.

§ 4° - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaui.antes, bares e cong€neres
tamb6m deverao encerrar o atendimento presencial com ate 30 (trinta) minutos de
antecedencia do periodo estipulado no caput deste atigo, permitidos os servigos de entrega
em domicilio (c7e/z.i;er)/) de alimeutagao at6 as Ooh.

§ 5° -Ficam excetuados, da vedagao prevista no cc7piff deste artigo:

I - os servigos de limpeza ptiblica e manutengao urbana;
11-os servigos de enti.ega em domicilio (c7e/z.tJcr};) de farmacia e medicamentos;

Ill- atividades profissionais de ti.ansporte privado de passageiros.

jz-

Art. 2° - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo munricipio, independentemente do
m'imei.o de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeragao de
pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores. cerim6nias de casamento,
eventos recreativos em logi.adouros pi'iblicos ou privados, circos, eventos ciendficos,
solenidades de formatura, passeatas e afins.

Parfgrafo tinico - Os atos i.eligiosos litdrgicos poderao ocorrer desde que, cuniulativamente,
sejaln atendidos os seguintes requisitos:
I - 1.espeito aos protocolos sanitarios estabelecidos, especialment-e o distancianento social
adequado e o uso de mascaras;
11 - instalag6es fisicas amplas, que pei.mitam ventilapao natural cruzada;

Ill - 1imitapao da ocupapao ao maximo de 300/o (ti.inta por cento) da capacidade do
Local.

Art. 3° -Este decreto entra em vigor na data de sua publicapao.
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