ESTADO ()() CF.ARA

PR£fEITtJRA IotUNIQPALDE BARBALHA
DECRETO NI, OZ7/2020

DE Z3 DE ABRIL DE 20Z0,

REFERENDA
AS
MEDIDAS
EMERGENCIAIS
DO COMBATE
AO
CORONAVfRUS
DOS
DECRETOS
ESTADUAIS
E DISPÕE
SOBRE
A
ORGANIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS
BANCÁRIOS.
LOTtRlCAS
E
CONctNERES
NO
AMBITO
DO
MUNldplO
DE BARBALHA. E DÁ
OUTRAS PROVlDtNClAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE 8AR8ALHA/CE,
ARGEMIRO
SAMPAIO NETO, em pleno l'Xerdclo de seu cargo. no uso de suas atribuições legais,
em especial o disposto na Leo[Org,lnlc.a do Munldpio;
CONSIDERANDO queo a saude ~ direito
Estado, nos termos do utigo 196da CoIL-mtuiÇl1oFeodeoral;

de todos

eo dever

do

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de $aude, t'm 11 de
1lla1)'0 de 2020, classificou como Pandemia a situação de l'mergencla
mundial
vinculada ao novo Coronavlrus;
CONSIDERANDO a necessidade
de manter
as medidas
preventivas para promoção da saudt' puhtiCd e proteção a paz social adstritas 11
situação emergência causada pelo cov]d-19, bem como ao seu enfrentamento:
CONSIDERANDO os termos do Decrt'to Estadual nV 33,510, de 16
de março de 2020, e suas alterações posteriores, em especial o Decreto nV 33.544, de
19 de abril de 2020.
CONSIDERANDO que se (az. necessária a continuidade
dos
trabalhos de l.'nfrentamento
da disseminação
do novocoronavfrus
determinada
através dOll De-çretos Municipais nVS. 13, de 17 de ma~ de Z020, 14, de 23 de ma~
de 2020, e 16, de 02 de ahril de 2020;
CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nV 1.794/2008, que
dispõe sobre o Código 5.linitárlo do Municfpio de Barbalha e dA outras pmv1dencias;
CONSlDf.RANDO a nec~]dadl.'
atual de dar continuidade
à
polltica de Isolamento social no enfrentamento.ll pandemia do COVIO 19, como forma
de preservare proteger a saude da população barbalhense;
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ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNIClPA.L DE BARBA.LHA
DECRETA:

Art. 11. Ficam referendadas as medidas de entrentamento da
Inf«~ão humana causada pelo novo coronavfrus (covtd-19), relacionados aos serviços
dlscJpllnados no Decreto EsYdual n~ 35.510, de 16 de março de 2020, e suas
alterações posteriore$.
Par.l:graro Único. A IIsc.1IJl.ação,
autua~ão e apllcação de multas
pelo descumpHmenw dos Decretos Estaduais relacionados b medidas de
enfrentamenw da CaVID 19 ficar" a cargo da equipe de Vigll!lnclaSanltána do
Municipio de Barbalha, a qual poderá utilizar do poder de policia. caso necess.irio,
bem como solicitar apoio das fo~ policiaisp.arasanareVl.'ntuals lrn-gulandade5.
Art, 21!. Fica determinado, no imbito do Munldpio de Barbalha,
que o atendimento e acesso às instituições bancárias, públicas e privadas. inclusive
quanto ao autoatl.'ndimento,dar-se_j da seguinte formii'

-

I - do horário dI.' abertura ato! às Uh, serão atendidas
uclusivamente a.~ pessOilS acima d(, 60 (sessentaJ anos, bem como outras
consideradas pelos órgilos públlCO/tcomo do grupo de risco do novo Comnavfrus
(covid.19];
feminino;

11- das Uh às 12h30min, serão atendidas as pessoas do gênero

111- de 12h3Omlnato!o (<<hamentoda ag~ncia ser;'loawndidas as
pessoas do g@neromascullno;

-

i li, A agência bancária deverá, Obrigatoriamente, entregar
senhas de atl.'ndiml.'ntoàs pessoas referidas nos Incisos deste artigo, <15qU<lissenio
limitadas conforme sua cap.acidadede atendimento por horário e$pe<'iflcado,devendo
dispensar os demais COrTl'ntistasou clientes a fim de evitar aglomerações.
i 21, A agência bancária deverá prestar todas as Informações
nC'Cessáriasaos seus clientes quanto aos seus clientes quanto:' distribuição de s.:onhas,
bem como quanto.li lmpresdndibllidade das medidas dl' combate ao CaVID-19.

f 3D• Não haverá atendimento a pessoas que nAo estejam
portando senha, devendo a agencia bancária Instruir o cliente a buscar at<>ndll1lento
em outro dia de sua preferenda e possibilidade.

! ••.Aquelas pessoas que não receberem senha dt'verào
obrigaumamentt' deslocar-se das imediações da agência bancjria, sob pena de
medidas do eJ(ercfdodo poder de polida.
da

i SD.A equipe de VlgililnciaSanitária Munidpale a Policia Militar
Estado do Ceará dever;'lo,no corredor bancAriodo centro comercial do Mllnlcipio,
Av. Domingos Sampaio Miranda, nO. 715, Lotl'amvnlo Jardins dos Jpt'S
CEP; 63.180-000 - Alto da Alt.'grid. Bart>a1ha/CE.
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obSl!'rvarli disposto nos Incisos dem artig<:!,sendo proibida a entrada dI! ~ssoas que
serão atendidas, exceto Idosos 011 pessoas com necessidades especials que.
comprovad'lJllcnte, dependam da ajuda de terceiros.
8

I 6 , Todas as agências bancárias do Munidplo de Barbalha
deverAo informar .liSecretaria Municip.ll de Saúde, .•través do endereço elet:r6nico
cgyjdbarbalba2020@lW!ajlcom, sua capacidade de atendimento nl)5 ho~rlos
l'speclflcados nos Incisos deste artigo, bem como o número de senhas a Sl'J"E'rn
distrlbuldas em cada um, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicação
deste Decreto.

-

Art. 3-, Fica determinado. em todo o Munlc1pio de Barbalha, que o
atendimento e acesso às dependências das casas lotéricas e coogên ••res dar-sl!-á da
seguinte fonna,
1- Das segundas às sextas-feiras:
a) do horário de aberturadól agência lItéoàs 09h, dc~erão ser
atendidos exclusIvamente as pessoas acima de 60 anos. bem como oull"as
consideradas pelos órgãos públicos como do grupo de risco do no~o Coronavfrus
(COVlD-19);
b) das 09h às 12h30min serão atendidas as pessoas do gênero

feminino,

gênero masculino;

c) das 12h30mln às 16h30mln serão atendidas as pessoas do
11- aos sábado:

i1) do horário de abt-rturada agência ala! às 09h, deverão ser
atendidos exclusivamente as pessoas acima de 6(l anos, bem como outru
consideradas pelos órgãos públicos como do grupo de risco do no~o Coronavfrus
(COVlD-19);
b) das 09h às l1h serão atendidas as pessoas do gênero feminIno;
masculino;

c) das 11/ls às 13h serilo atendidas

as pessoas do gênero

li .-, As casas lottÕricas deverão, obrigatoriamente, entregar
senhas dl.' atendimento às JlI!S$Oilsreferidas nos incisos deste artigo, as quais serão
limitadas conforme sua capacidade de at"ndimento por horário espedflcado, devendo
dispen.<:aros demais clirnt ••s a fim de evftar aglomerações.

A~. Doming06 Sampaio Mirandd, n~,715, Lotl.'am{'nto Jardins dos Ip('$
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t

1

2 , As casas JotéMcu d"verilo prutar todas as Informações
nt'Cess.8rias aos ~us clIentes quanto .11dístrlbulç.ilo de senhas, hl.'m corno' quanto 11
Jmprt.'SClndlbilídade das medidas de combate ao COVID.19.

J Jg. NAu baverá atendimento a pessoas que nlio estejam
portandu senha, devendo a casa Jotérica IlIStrulr o cliente a buscar attndimento em
outro dia de Sllil pr ••r••rinda ••POll3ibllidade.
t ••. Aqul'Jas pes.'IOóIsque não receberem Sl'nhil dever.lo
obrigatoriamente
desIOCdr_s••das Imediações da CólSdlotérica, sob pena de medidas do
exerddo do poderde polkia.
11

f 5 , A equipe d•• VigiUnda Sanitária Municipal ••a Polrcia MUltar

do Estado du Ceará
sl'ndo dispersadas
exC'eto
idosos
ou
deJ)t'ndam
da ajuda

deverão atuar •.•m ohservãnda ao dispOSto nos incisos deste artigo.
as pessoas que nJo serio atendidas nos horários dO:"termlnados,
pe!<soas
com n«essidades
especiais que. comprovadamente,
de
terceiros,
1

de Barbalha deverAo
informar .li SeCrrtarla MunldpaJ de Saúde. através do endereço elctl"ôníc:o
royIdbarbalha2Q2Q@gmajLrom,
sua capacidade de atendimento
nos horários
espec:tllc:ad~ no.~ inc:tsos desle artigo. bem como o número de senhas a serem
dlstrlbuldas
em Cldólum, no prazo de 24 (vime e qUóltm) horóls.óIeuntar da publíc:ação
dene
Oeo:nto,
j 6 . Todas as cas.Js lotérlcas do Munidplo

Art. ,p. Os banCO$,lotirias e congf-neres deverão allur avi.~os
em 10(:<11$
vlsfveis em suas dependêndas. bem como Comunicar os c:licontesalravés dos
demais <:anaIsdispanfvels, sob!? os horários de atendimenlo e sobre a distrlbUiç.:io de
no <:asa das
agências banClirias, tudo ViS<lndoevitar a aglomeração de pessoas
e~nhas.
a d!s,~f'minação
do COVID-19,
11
Art. 5 .Caso a faixa de atendimento desc:rlla nos artigo,~ 2" e 311
tenha sido IlnaHz.ada antes do ténnino do horário estlpulado, os bancos, loléricas e
congêneres pode~o
o atendimenlo da faixiI seguinte, sempre obed~ndo.li
di.rtrlbuJÇão
de senhasrealizar
.
1
.4.rt. 6 • O descumprimento no disposto neste OetTeIo acarretará
aos banCOli,lotérlcas e rongêneres, bem romo OUInl,~atividades previ,;tas nos Decretos
do GOVernodo Estado do Ceará a que se rl.'fere o art. 1" deste DeCTelo,a ImputaÇão de
multa diária no valor de AS 50.000,00 (dnquenta mil reais), Sl"mprejuízo de outras
llançÔl'$adminJstrativas, cfveis l"penais cabivl.'ls.
1
Art. 7 , Fica dl.'SdeJá solicitado o aUl(Uiodas fo",as policiais e dos
trabalhos neste
da Vigilânda
dispostas
Decreto. Sanitária Munidpal p.ilra o CUmprimento das dl.'tl"rminações
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Art. 8R. O pnxedlmento
de autuaÇilo e aplicação de multas pelo
descumpMmenm das exigências formuladas pelos órgãos competentes, especialmente
quanto .'ls normas Impostas aO$ estabelcdmento-S bancários e casas lotéricas pdo
Decreto Estadual nQ 33.544, de 19 de maio de 2020, hem como de outras ativIdades
temporariamente
suspensão l'rn razão de Dl'("retos do Gov ••mo do Estado do Ceará,
observar-St'.á 0$ regnlmentos da Lei Municipal nR 1.794/2008, que dispõe sobre o
Código Silnltárlo do Munlcfpio de Barbalha e dá outras providtlnclas.

Art. 91l. As medidas previstas neste Del:reto pOOerio
reavaliadas a qualquer momento, dl' acordo
epidemiológica do Munidplo de Barbalha.

-

com

a

evoJuçAo da

~r

situação

Art. 10. Este D•••
CT'\'toentrnrá em vigor na data de sua publicação.
rt'vogadols as disposições em contrário.
REGlSTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, 23 dI.' Ahril de 2020.

-
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