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DECRETO N° 61 DE 15 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre novas medidas de
enfrentamento ao Coronavírus –
COVID-19,

no

Município

de

Itanhém, Estado da Bahia, e dá
outras providencias.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ITANHÉM, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal, e demais disposições legais vigentes;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o município de Itanhém - Estado da Bahia, já
conta com 21 (vinte e um) casos confirmados de COVID-19
(coronavírus);

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal em decisão
unânime proferida no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 6.341 reafirmou a competência de estados e municípios de
tomar medidas com o objetivo de conter a pandemia do novo
coronavírus;
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CONSIDERANDO as medidas previstas no Decreto nº 58 de 02 de
Junho de 2020, com as alterações do Decreto nº 59 de 09 de Junho
de 2020, cuja vigência expiram nesta data;

CONSIDERANDO a necessidade de tomar novas medidas de
contenção da propagação do novo coronavírus e objetivando a
proteção da coletividade, especialmente da população Itanheense;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença,

DECRETA:

Art. 1º - Fica mantida a limitação de locomoção de pessoas prevista
no Decreto Municipal nº 58/2020, pelo prazo de mais 7 (sete) dias, a
partir do dia 16/05/2020, ou até deliberação contrária, das 19h
(dezenove horas) até às 05h (cinco horas) do dia seguinte,
consistente no resguardo domiciliar obrigatório em todo território do
Município de Itanhém, Estado da Bahia, ficando terminantemente
proibidas a circulação e a permanência de pessoas nas praças
públicas

municipais,

ruas

e

logradouros,

celebrações,

reuniões

públicas ou privadas, e a abertura e funcionamento de quaisquer
estabelecimentos não listados no art. 3º deste Decreto.

Parágrafo único: A limitação a que se refere o caput deste artigo
não se aplica a servidores públicos no desempenho de sua função e
nem aos profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e à
Secretaria Municipal de Assistência Social, em função da natureza das
suas próprias atividades.
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Art. 2º. A partir do dia 16/06/2020 (terça-feira) e pelo prazo inicial
de 7 (sete) dias, ou até deliberação contrária, os estabelecimentos
empresariais e comerciais de bens e mercadorias, varejistas e
ambulantes, e prestadores de serviços de quaisquer natureza,
restaurantes, lojas de conveniência, lanchonetes, bares, trailers,
barracas, box em feiras ou mercados, quiosques, ambulantes, em
atividades no Município de Itanhém, poderão funcionar no horário das
06h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 06h00
às 13h00.

Parágrafo 1º: Durante o horário de funcionamento ao público,
determina-se que os estabelecimentos discriminados no “caput” deste
artigo adotem ou ampliem as medidas de prevenção, com rigorosa
higienização de ambientes, mobiliários, equipamentos e outros,
fornecimento de EPI´s aos funcionários (álcool gel e máscaras),
devendo

os

Departamentos

de

Fiscalização

do

Município

intensificarem a Vigilância, Fiscalização, Notificação e Autuação,
quando for o caso, sendo ainda determinado que:

I - No interior de Bares, Restaurante, Lanchonetes e afins, deve-se
manter o espaçamento mínimo de 1m (um metro) entre bancos e/ou
cadeiras e de 2m (dois metros) entre mesas;

II - Sejam disponibilizados, na entrada e saída dos estabelecimentos,
materiais e produtos de higienização das mãos, a exemplo de álcoolgel e similares; e,

III - Que todos os funcionários, desde o caixa até serviços gerais, se
utilizem de máscaras e lavem as mãos ou apliquem álcool gel a cada
nova operação.
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Parágrafo 2º: Restaurantes (inclusive Self Service), Lanchonetes,
Pizzarias, Churrascarias, Trailers, Similares e outros estabelecimentos
que comercializam alimentos, comprovados pelo respectivo CNAE ou
licença municipal, poderão funcionar em sistema de delivery de
alimentos (entrega as domicílio), até as 22:00 horas.

Parágrafo 3º: Enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus,
fica vedada a prática do comércio de ambulantes, oriundos de outros
municípios.

Art. 3º - Ficam autorizados a funcionar 24h (vinte e quatro horas)
ininterruptas:

I - Farmácias e Drogarias;

II - Postos de Combustíveis;

III - Serviços de Segurança Privada;

IV - Serviços Funerários;

V - Indústrias previstas no respectivo CNAE;

VI - Fornecedores de insumos necessários para manutenção das
atividades de saúde, obras e construções hospitalares e de saúde;

VII - Proteção e defesa civil;
VIII - Fiscalização e arrecadação, limpeza pública, manutenção urbana, energia, saneamento
básico e comunicações;
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IX

-

Estabelecimentos

para

atendimento

à

pacientes

no

enfrentamento da COVID-19, Unidades Básicas de Saúde - UBS,
Serviços de Guincho, Socorro Mecânico e Borracharias.

Art. 4º - Permanecem proibidas a abertura e funcionamento de:

I - Salões de Festas e Eventos, qualquer que seja o porte;

II - Campos e quadras para a prática de esportes com contato
físicos, e outras práticas esportivas públicas e privadas com potencial
de causar a aglomeração de pessoas.

Art. 5º - O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente
Decreto será caracterizado como infração à legislação municipal e
sujeitará o infrator às penalidades e sanções.

Art. 6º - Ficam prepostos da Secretaria de Saúde, autorizados a
conduzir qualquer pessoa que descumpra este Decreto, podendo
requisitar apoio policial.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DO(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE ITANHÉM ESTADO DA BAHIA, em 15 de junho de 2020.

ZULMA PINHEIRO DOS SANTOS VAZ
PREFEITA MUNICIPAL
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