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• Decreto Nº 544, de 01 de Setembro de 2020 - Dispõe sobre a 
prorrogação da medida de restrição de circulação noturna nos limites 
territoriais do Município de Una e altera as condições concretas 
necessárias ao enfrentamento do novo coronavírus (COVID – 19), e dá 
outras providências. 
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DECRETO Nº 544, de 01 de Setembro de 2020. 

 
 

“Dispõe sobre a prorrogação da medida 
de restrição de circulação noturna nos 
limites territoriais do Município de Una e 
altera as condições concretas necessárias 
ao enfrentamento do novo coronavírus 
(COVID – 19), e dá outras providências”. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 77, VI, XI, da Lei Orgânica do Município, leis 
infraconstitucionais e Constituição Federal de 1988, 

 
CONSIDERANDO, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

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, que o Poder Público municipal tem instado 

esforços incomensuráveis ao controle e combate do novo coronavírus (COVID-19) 
mediante o estabelecimento de sucessivas providências, em especial as edições de 
Decretos, condizentes com o dramático e atual estágio de proliferação da 
pandemia, as quais são responsáveis pelo enfrentamento do surto epidemiológico 
na cidade, sendo certo que todas as intervenções do Poder Público são pautadas 
em protocolos, diretrizes sanitárias do Ministério da Saúde, da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e da Rede Assistencial municipal; 

 
CONSIDERANDO, a subsistência do Decreto Legislativo nº 2.079, de 

08 de abril de 2020 da Assembleia Legislativa da Bahia, publicado em 09/04/2020 na 
edição nº 22.879 do Diário Oficial, que reconhecera a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Una, bem assim a sua prorrogação por mais 
90 (noventa) dias que se operou por intermédio do Projeto de Resolução nº 
2910/2020, de 26/06/2020; 

 
CONSIDERANDO a crescente diminuição dos casos ativos de 

contaminação da COVID-19 no Município de Una, com achatamento da curva 
epidemiológica e sua consequente estabilidade, além da necessidade do 
implemento de novas ações a fim de substituir rotinas que não mais se aperfeiçoam 
ao atual estágio de contaminação comunitária; 

 
CONSIDERANDO o retorno gradual de alguns serviços públicos em 

saúde (especialidades); 
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D E C R E T A: 
 
Art. 1º Fica determinado a prorrogação da medida de restrição de 

circulação noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em 
vias, estabelecimentos, equipamentos, locais e praças públicas, das 19h às 5h, de 
02 de Setembro de 2020 até 16 de Setembro de 2020, no Município de Una, 
permanecendo inalteradas as sanções previstas no Decreto nº 522, de 14 de Julho 
de 2020, para a hipótese de descumprimento das normas sanitárias vigentes. 

 
§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo 

as hipóteses de deslocamento destinado a serviços de saúde, farmácias – 
relacionados à compra de medicamentos – ou situações em que fique 
devidamente comprovada a urgência. 

 
§ 2º A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos 

servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que 
atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde, segurança, serviços funerários, 
serviços de coleta de lixo, serviços de delivery (desde que prestados até às 22h), e 
circulação. 

 
Art. 2º Fica determinado a suspensão, em todo o território do 

Município de Una, do funcionamento das barreiras sanitárias, revogando-se o art. 1º, 
§§ 1º, 2º, 3º, do Decreto nº 507, de 23 de Junho de 2020, e art. 2º, do Decreto nº 527, 
de 21 de Julho de 2020. 

 
Art. 3º Fica determinado a prorrogação de proibição do consumo 

de bebidas alcoólicas em vias públicas municipais, na forma preconizada pelo art. 
2º, do Decreto nº 538, de 17 de Agosto de 2020. 

 
Art. 4º Ficam prorrogados por mais 15 (quinze) dias os prazos de que 

cuidam as obrigações previstas no art. 4º, caput, §§ 1º, 3º, 6º, todos do Decreto nº 
483, de 23 de Março de 2020, consistentes nas proibições aos funcionamentos de 
atividades determinadas – incluindo o funcionamento de bares abertos ao público 
– e suspensão das aulas nas redes pública e particular municipais de Ensino.  

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

terá vigência de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por sucessivos e iguais períodos, 
enquanto perdurar o estado de emergência internacional decorrente da 
contaminação pelo novo coronavírus, permanecendo inalteradas as disposições 
restritivas e complementares contidas nos demais atos normativos editados pelo 
Poder Público municipal, revogando-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 01 de Setembro de 2020. 

 
 

 
TIAGO BIRSCHNER 
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