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DECRETO N° 703 DE 17 DE MARÇO DE 2020

“Dispõe sobre as medidas tamporànas da
prevenção e conlrole para anhenumento
do COV|D-19 no ãmbito do Municipio da
GuanambL e esubalace ouuas
providências".

O PREFEITO DO MUNlCÍPIO DE GUANAMBL ESTADO DA BAHIA no uso de
suas ambulçóes Iegaws em especwal a Lew Orgàmca do Mumcíplo ez

CONSIDERANDO a Declaraçào de Emergéncla em Saúde Públlca de
Imponãncia lnlernamonal (ESPII) pela Orgamzaçào Mundial da Saúde em 30 de
Janelro de 2020, decorrenle da InÍecçãD humana pelo nuvu Coronavírus (COVID-
19)

CONSIDERANDO a Ponarla n" 1BEIGM/MS. de 4 de fevereiru de 2020. que
Declara Emergência ern Saúde Púbhca de lmpodáncla NaCIonal (ESP|N). em
decorrencla da Iniecção Humana pelo novo Coronavlrus (COVID-19):

CONSIDERANDO que a siluaçào demanda o emprego urgente de medmas de
prevenção conlrcle e conlençào de riscos danos e agravos à saúde púbhca a
üm de evllar a dlssemlnaçao da doença no Mumciplo

DECRETA:

ArL 1°4 As medldas de enfremamemo da emergénma da saúde pública de

imponãncia Internamonal decorrenle do novo Coronavhus, no amblm municnpaL

licam deñnldas nos lermos desle Decrelo.

Art_ 2°. Flcam suspensas as auwdades escolares, bem Como cs cuvsos de
capacllaçao na rede públlca e pnvada. nos enslnos VundamentaL médwo e
unwersnánq pelo prazo de15(qulnze)dlas.conlados a pamr do dla 18 de mavço
do oorreme ano, ou ullenor dehberaçào.



ArL 3°. Flcam suspensas. no Munlciplo de GuanambL a pamv do d<a 18 de mavço
do correnle ano a reallzaçao de lodas as auvidades e evenlos com aglomeraçào
de maxs de 50 (c¡nquema) pessoas pov veL compreendxdos dentre oulros os
evenlos espomvos. academias boalesv cmema. espeláculos de qualquer
natureza shows cultos e dema<s manñeslaçóes rel¡g¡osas, maçômcas
auvndades de clubes de servxço e Iazer serwços de convivencla soaaL por um
periodn ce 30 (tnma) dlas ou ultenor dehberação.

§ 1“. Em caso de descumprimenlo do dlsposlo no Capul do preseme amgo, ñca
suspensa a emlssáo de A1varàs para as ahvrdades descritas acuma sem DÍOJUIZO
de adoçào de medldas Coercltlvas

§ 2°, Os estabelecimenlos reVendos no capur dc preseme anigo deverào
Vornecev toalhas de papeL álcool arn gel ou sabonete Iíquudo para cs
Vrequenladores

Art. 4°. O lransporte colenvo deverá realizar a hlglemzação dlána dos veicutcs
utillzado

ArL 5°, Os bares restaurantes e slmwlares deverãn Incentlvar o alendlmento
através de entrega na reSIdÉncia dos consumldores manlendn o atendlmenm
presencial apenas se respeltado a dsstâncla mímma de Zm (dols metros) úe cada
mesa em ambienle corn climalwzação nalural e corn as ponas e Janelas
completamenle abenas

§ 1°, Os eslabelecimentos referidos no capuldo preseme amgo deverào íomecer
toalhas de papeL álcool em gel ou sabonele Iíqwdo para os consumldores

§ 2°. Em caso de descumprimenlo do dxsposlo no caput do preseme am'go. ñca
suspensa a emissào de Alvarás para as auvndades descmas acuma. sem prejulzo
de adoçào de medldas coercmvas

ArL 6°, Esle Decreto entra em vtgor na dala de sua publlcaçàQ vevoganúose as
dzsposwçóes em contráno

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GUANAMBL ESTADO DA
BAHIA. em 17 de mavço de 2020

Jairo SIlvalra Magalhães
Preiello an Mumciplc de Guanambl


