PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIAN6POLIS

ESTAD0 DA BAHIA

DECRET0 N° 092/2020, DE 31 DE AGOSTO DE 2020

Disp6e sobre a alteracao das medidas
temporarias e emergenciais adotadas na
prevencao e controle do COVID-19 (Novo

Coronavirus) no ambito do Municipio de
Baian6polis-BA e da outras providencias.

A PREFEITA D0 MUNIcipIO DE BAIAN6POLIS, Estado da Bahia, no
uso das atribuic6es legais que lhe conferem a Constituicao Federal e a
Lei Organica do Municipio de Baian6polis, e,
CONSIDBRANDO

que a situaQao epidemiol6gica em nosso Pais e

dinamica e que pode sofrer alterac6es a qualquer momento de acordo
com as atualizaG6es no cenario sanitario nacional, estadual ou municipal
e que medidas proporcionais as condic6es de satide ptiblica deverao ser
tomadas gradativamente e em tempo oportuno;
CONSIDERANDO a necessidade de implementar novas medidas de
prevencao e controle do COVID-19 (Novo Coronavirus) no ambito do
Municipio de Baian6polis-BA;
CONSIDERANDO que a satide e direito de todos e clever do Estado,
garantido mediante politicas sociais e econ6micas que visem a redugao
do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso umversal e igualitario
as ac:6es e servicos para sua promocao, protecao e recuperacao, na forma
do artigo 196 da Constituicao F`ederal;

DECRETA
Artigo 1° A partir do dia 01 de setembro de 2020, no ambito do Municipio
de Baian6polis-BA, os cultos, missas, encontros e demais manifestac:6es
religiosas poderao retornar a pratica de suas atividades, desde que
respeitadas as seguintes diretrizes:

I -Distanciamento minimo de 2,0 (dois) metros entre as pessoas;
11 - Controle da entrada dos fi6is, que deverao, assim como os
organizadores, estarem utilizando mascara de protecao facial;
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Ill- Higienizagao completa e rigorosa dos assentos e locais de facil
contato, sempre antes e depois das atividades;
IV -Disponibiliza?ao de alcool gel ou liquido 70%;

V-Evitar filas e aglomerac:6es, tanto dentro quanto fora do recinto;

VI - Garantir o maximo de circulacao de ar no ambiente, com portas e

janelas abertas;

Artigo 2° - As medidas descritas neste Decreto podem ser revistas a
qualquer momento, dependendo da orientacao das autoridades
sanitarias.

Artigo 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao,
revogando-se as disposic6es em contrario.

GABINETE DA PREFEITA, 31 DE AGOSTO 2020
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