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DECRETO MUNICIPAL Nº 013, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
Dispõe sobre a adoção e prorrogação das medidas 
emergenciais de saúde pública para o controle de 
enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-19 
no âmbito do município de Itapicuru. 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, concedidas pela Lei Orgânica do Município e demais legislação vigente, e,  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público, 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 a declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 
internacional pela Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência de 
infecção humana pelo Novo Coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO a Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em 
decorrência de infecção humana pelo Novo Coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado da Bahia nº 19.529 de 16 de março de 2020 que 
regulamenta as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado da Bahia nº. 21.027, de 10 de janeiro, e o Decreto 
nº. 21.111, de 3 de fevereiro de 2022 que regulamenta as medidas temporárias para 
enfrentamento da emergência da saúde pública ocasionadas pelo Novo Coronavírus – COVID-19; 

] 

 

D E C R E T A: 

 
 

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito 
do Município de Itapicuru, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus. 

Art. 2º. As medidas emergenciais de saúde pública para o controle de enfrentamento do 
Novo Coronavírus - COVID-19 no âmbito do município de Itapicuru-BA, definidas neste decreto 
perdurarão do dia 23 de fevereiro até 3 de março de 2022, podendo ser prorrogado. 

Art. 3º. Os estabelecimentos bancários deverão delimitar na área externa e interna da 
agência, delimitando o distanciamento de 01 m (um metro) por pessoa, inclusive mediante 
marcações visuais no solo, destacamento de funcionário para organizar o atendimento ou outro 
meio eficaz. 
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§ 1º É dever dos estabelecimentos bancários estabelecer um contato telefônico para 
fazer atendimento por agendamento, como também manter a higienização dos caixas 
eletrônicos. 

§ 2º Deve ainda higienizar constantemente, com álcool gel 70%, caixas eletrônicos, 
maçanetas, corrimões, teclas, teclados e local para aposição de digital, assim como outros 
manuseados pelos clientes. 

Art. 4º. As Casas Lotéricas deverão organizar as filas de atendimento, utilizando 01 m 
(um metro) de distância entre as pessoas e limitando a apenas 05 (cinco) o número de clientes 
dentro do estabelecimento para atendimento, devendo ainda o restante da fila ser organizada 
fora do recinto, inclusive mediante marcações visuais no solo, destacamento de funcionário para 
organizar o atendimento ou outro meio eficaz. 

Parágrafo Único. A Casa Lotérica deverá delimitar o distanciamento de 01 m (um metro) 
por pessoa na área interna e externa da agência. 

Art. 5º. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 
Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 23 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO 
Prefeito 
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