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DECRETO N° 049/2021,, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021.
 
 AS
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O PREF
FEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA NO
OVA, ESTADO
DE BAHIA, no uso de suas
s
atribuições legais que lhe são confferidas pela Lei
Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO  
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C   (2019-nCoV
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Esttado, garantido
mediante políticas socia
ais e econômicas que visem à reduçã
ão do risco de
doença e de outros agrravos e ao acesso universal e igualitárrio às ações e
serviços para sua promo
oção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO a classsificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia
11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a
a
e a transmissibilidade das cepas id
dentificadas no
ascendência dos casos ativos
Estado da Bahia;
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CONSIDERANDO      6   ,
em que se verifica u
   "  s7 
   
cuid  . 
 0;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urg
gente de mais
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, a fim de evitar
e
a disseminação da doença;
CONSIDERANDO.
. , pelo Governo do Estado da Bah
hia, do Decreto
nº 20.240 de 21 de fevereiro de 2021, estabelecendo a  
 o
           
   
noturna    
do Estado, incluindo Várzea Nova    22    

  
". 
   
 2
3405h, do dia22 5o
5 dia 28 de fevereiro de 2021,

DECRETA
Art. 1º - Fica dete
erminada a restrição de locomoção noturna, vedados a
qualquer indivíduo a perrmanência e o trânsito em vias, equipam
mentos, locais e
praças públicas, das 20h
h às 05h, do dia 22 até o dia 28 de feve
ereiro de 2021,
no município de Várzzea Nova, em conformidade com as condições
estabelecidas no Decreto
o Estadual nº de 20.240 de 21 de fevereiiro de 2021.
§ 1º - Ficam excetuad
das da vedação prevista no caput de
este artigo as
hipóteses de deslocame
ento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para
compra de medicamento
os, ou situações em que fique comprovad
da a urgência.
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos
a servidores,
dores, no desempenho de suas funções, que atuam nas
funcionários e colaborad
unidades públicas ou privvadas de saúde e segurança.
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços tais com
mo: academias,
adoras e congêneres, bem como igre
ejas e tempos
supermercados, panifica
religiosos deverão encerrar as suas atividades com até 30 (trin
nta) minutos de
o estipulado no caput deste artigo, de mo
odo a garantir o
antecedência do período
deslocamento dos seus funcionários
f
e colaboradores às suas ressidências.
§ 4º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:
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I - O funcionamento doss terminais rodoviários, bem como o de
eslocamento de
funcionários e colaboradores que atuem na operacionaliização destas
atividades fins;
II - Os serviços de limpezza pública e manutenção urbana;
III - Os serviços delivery de farmácia e medicamentos;
IV - As atividades profisssionais de transporte privado de passageiros;
V - o funcionamento de postos
p
de combustíveis e farmácias;
VI - os serviços de urgên
ncia, emergência e segurança, tais como
o ambulâncias,
Polícia Militar e Guarda Municipal.
M

Art. 2º - Ficam au
utorizados, durante os horários de restriçã
ão, os serviços
necessários ao funciona
amento das indústrias, do setor eletroen
nergético e dos
Centros de Distribuiçã
ão e o deslocamento dos seus tra
abalhadores e
colaboradores.

§ 1º - Fica autorizado, até as 18h para atendimento presencial, o
funcionamento de bare
es, restaurantes, lojas de conveniência e demais
estabelecimentos simila
ares que comercializem bebidas alcó
óolicas, sendo
vedado o seu funciona
amento após este horário, inclusive na
n modalidade
delivery.

§ 2º - Ficam excetuadoss os serviços de delivery de lanchonetes e congêneres,
que deverão ser prestad
dos até as 23h no período estabelecido no
n caput do art.
1º deste Decreto.

Art. 3º - Fica
am suspensos os eventos e ativvidades afins,
independentemente do número
n
de participantes, durante o perío
odo de 22 a 28
de fevereiro de 2021.
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Art. 4º - Todo cida
adão tem o dever de cumprir e fiscalizar as restrições e
condições do presente
e Decreto, além de outras medida
as que forem
necessárias para a conttenção/erradicação do Novo Coronavíru
us (COVID-19),
podendo fazer denúncia diretamente à ouvidoria por meio do endereço
eletrônico www.varzean
nova.ba.gov.br/Site/Ouvidoria
o
ou
pelo
telefone/WhatsApp (74)) 98833-7077 (Vigilância Sanitária).
Art. 5º - A Políícia Militar da Bahia – PM/BA apoiarrá as medidas
necessárias adotadas pelo
p
Município, tendo em vista o dispo
osto noDecreto
Estadual nº de 20.240 de 21 de fevereiro de 2021, em conjunto com a Guarda
S
Municipal e a Vigilância Sanitária.

Art. 6º - O dispossto neste Decreto será aplicado a órgão
os e entidades
integrantes da Administração Pública Municipal, nos term
mos dos atos
os respectivos entes.
normativos editados pelo

Art. 7º - Os órgã
ãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança
Pública observarão a in
ncidência dos arts. 268 e 330 do Códiigo Penal, nos
casos de descumprimento do quanto disposto neste Decreto.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publiccação.

Gabinete
e do Prefeito, em 22 de Fevereiro 2021.

JOÃ
ÃO HEBERT ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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