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DECRETO N" 033/2020, DE 06 DE JULHO DE 2020.

Estabelece medidas a serem adotadas
Sítio do Rio Grande, neste município de
Desidério, para o funcionamento
coietivo e individuai de passageiros e dos"^Lelecimentos comerciais, para CÇ"'-
disseminação do novo COV/D ^ n
enfrentamento da emergência de saúde pubiica de
importância Internacional.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. no uso das atribuições que
.e contere o ad.o SS, inciso iV da LLei Federam» 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Portanan.

4 de fevereiro de 2020, Portaria n.» 356/GM/MS, de 11 de março de ,
CONSIDERANDO que o Art. 3» da Lei n» 13.979/2020 determina que para
e*«,o d. ementei, de eaOde pdMice de
decorrente do no.o <»ron..i.ce, «o e"tond»l.s poderão edolar. no enrb.le
suas competências, medidas de isolamento e quarentena;

CONSIDERANDO, a necessidade da adoção de medidas imediatas visando a
contenção da propagação do vírus no Distrito de Sitio do Rio Grande, bem
como em todo o Município de São Desidério/BA

CONSIDERANDO, a responsabilidade do Município de São Desidério em
resguardar a saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços e
eventos disponibilizados no Distrito de Sitio do Rio Grande, neste Município, e
evitar a propagação do vírus.

DECRETA;
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Art r Ficam suspensos, temporariamente, para fins de contenção e prevenção
à epidemia causada pela COVID-19 (novo Coronavirus), a partir das 00:00
hora do dia 07 de julho de 2020 ao dia 12 de julho de 2020, a mobilidade o
transporte coletivo e do transporte individual público e privado de passageiros,
no Distrito de Sitio Grande, em São Desidério.

Art. 2° Fica determinado o fechamento dos centros comerciais, a partir de
00:00 hora do dia 07 de julho até o dia 12 de julho de 2020, a exceção de
supermercados, padarias, farmácias e postos de combustíveis.

§ r Nas áreas de supermercados e padarias o horário de funcionamento sera
das 8 00 as 17:00 horas de segunda a sábado, limitando o número de pessoas
a serem atendidas, bem como manter à disposição, na entrada do
estabelecimento e em lugar estratégico, álcool em gel 70% (setenta por cento),
para utilização dos clientes, funcionários e colaboradores do local.
§ 2° Farmácias e Postos de combustíveis funcionarão normalmente e deverão
observar as medidas necessárias para evitar a disseminação do novo
coronavirus.

Art 3° Fica determinada a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção
facial para toda a população no âmbito de todos os estabelecimentos
comerciais, nas áreas públicas e particulares do Distrito de Sitio do Rio Grande
e de todo o município de São Desidério, relembrando que o descumpnmento
desta e das demais medidas profiiáticas já publicadas constitui crime, nos
termos do disposto no art. 268 do Código Penal, infringir determinação do
Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa.

Art 4° O não cumprimento das medidas previstas neste Decreto aplicam-se,
cumulativamente, as penalidades de muita, interdição total ou parcial da
atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstos na Lei
Municipal e legislações correlatas.

Art. 5° As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.
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Art. 6» Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos a partir do dia 07 de julho de 2020.

Gabinete/ao Prefeito Municipal de São Desidério, em 06 de julho de 2020

José Carlos de Carvalho

Prefeito Municipal
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