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PREFEITURA MUNICIPAL DE

DECRET0 N° 136/2020, REPUBLICADO EM 11 I)E MARC0 DE 2021.

"Disp6e   sobre  as  medidas   de  distanciamento

controlado,     visando     a     prevengao     e     ao
enfrentamento da pandemia da COVID-19, bern
como  a manutengao responsavel  das  atividades
econ6micas    no    ambito    do    Municipio    de
Braganca ~ Pafa."

0   PREFEITO   D0   MUNICIPI0   DE   BRAGANCA,   RAIMUNDO   NONATO   DE
OLIVERA, no uso de suas atribui96es legais e considerando novas medidas de enfrentamento
conforme a evolugao do coronavirus (COVID-19), com base no artigo 22, e

CONSIDERAND0 o reconhecimento,  por parte  da Organizapao Mundial  da Sadde,  como

pandemia o surto da COVID-19;

CONSIDERAND0 o disposto na Lei Federal n°  13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Decreto
do Govemo do Estado do Para n° 800, republicado em 14 de janeiro de 2021;

CONSIDERAND0 a evolngao epidemiol6gica do COVID-19 no municipio de Braganga-Pars
na dltima semana, bern como no Estado do Para;

CONsmERAND0 a taxa de ocupapao dos leitos de hospital, pdblicos e privados, incluindo
UTI's; e,

CONSIDERAND0 o Decreto Legislativo n° 66 de 06 de maio de 2020, que reconhece, para
efeitos do art. 65 da Lei complementar federal n° 101  de 04 de Maio de 2000 a ocorrencia do
estado de calamidade ptiblica no municipio de Braganca, em decorrencia do novo coronavins
-Covid-19.

CONSIDERANDO as deliberap69s do Comite de Gerenciamento de Crise do dia 15 de junho
de 2020 e reuniao com representantes da Camara de Dirigentes Logistas de Braganca e demais
representantes do segmento e atividades comercjais nao essencials de Braganca.

CONSIDERANDO o Oficio n.  783/2020 GAB/SESPA, de 26 de junho de 2020,  que tratar
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DECRETA:

Art. 1° Este Decreto disp6e sobre as medidas de distanciamento controlado e consciente com
o  plano  de  manutengfro  responsivel  das  atividades  econ6micas,  visando  a  prevengao  e
enfrentamento da pandemia da COVID-19 no ambito do municipio de Braganga -  Para.

Paragrafo  hnico.  0  distanciamento  controlado  e  consciente  se  utiliza  da  metodologia  de
monitoramento da epidemia e seus  impactos na satide  e economia, baseado em veriflcac6es
epidemiol6gicas e planejamento estrategico de ap6es, estabelecendo urn conjunto de medidas
destinadas  a  prevengao,  observando  o  sistema  de  satide  e  o  agrupamento  das  atividades
econ6micas,   objetivando   a   preservapao   vida   e   a   mitigacao   do   impacto   na   economia,
assegurando o desenvolvimento econ6mico e social da populapao bragantina.

Art.  2°.  0  monitoramento  da  evolngao  da  panderia  da  COVID-19  sera  feito  atraves  da
avaliapao de indicadores de propagapao e da capacidade de atendimento do sistema de satde,
apoiado em dados tecnicos fomecidos por drgaos de sahde e entidades ptiblicos, baseado, ainda
na  analise  de  Inquerito  Epidemioldgico  da Universidade  do  Estado  do  Pare  (UEPA)  sobre
EvoLucAo DA pREVALfiNCIA DE INFEcccAo POR covm-ig No ESTADo Do
PARA e outros a serem realizados.

Art. 30 0 acompanhamento dialio dos indicadores, com relat6rio quinquenal, de que trata o art.
2° deste Decreto sera utilizado para a aplicapao, gradual, proporcional e responsavel,  de urn
conjunto  de  medidas  destinadas  a prevencfro  e  ao  enfrentamento  da epidemia causada  pela
COVID-19  bern  como  para  a  retomada  gradual,  respousavel  e  sustentavel  das  atividades
econ6micas.

Parfgrafo dnico. A avaliapao prevista no caput deste artigo e de responsabilidade conjunta dos
6rgaos de seguranca phblica e do comife de gerenciamento de crise, de acordo com nota t6cnica
expedida por esses 6rgaos.

Art.  4°. As  medidas  municipals para fins de prevengao  e  de  enfrentanento da epidemia da
COVID-19deveraoresguardaroexercicioeofuncionamentodasatividadespdblicaseprivadas
essenciais, vedada sun intermpeao, respeitadas as regras de protegao sanitoria e distanciamento
das pessoas envolvidas.

AI1. 50.  Os 6rgaos e entidades da Adminjstragao Pdblica Municipal Direta e Indireta devem
manter suspensos :                               3

I - o deslocamento, no interesse do servigo, nacional ou internacional de servidores pdb[icos,
empregados  phblicos e  colaboradores  eventuais  da Administrapfo Ptlblica municipal,  salvo
autori2apao expressa do Prefeito;

11 -o agendamento de novos eventos presenciais promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo
Municipal;

Ill  -  a  concessfro  e  o  gozo  de  ferias,  licenca-premio  ou  licenca  para  tratar  de  interesses

particulares nos 6rgaos e entidades da area de seguranga ptiblica e de sahde ou de
outro setor estrategico para contengao da pandemia;

Art.  60.  Os  titulares  dos  6rgaos  e  entidades  da  Admihistrapao  Ptiblica  Municipal
Indireta da area de seguranca ptiblica e de sadde ou de qualquer outro setor estrategico para
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contencao da pandemia, poderao, a seu criterio, interromper ou suspender os afastamentos dos
seus agentes, afim de atender ao interesse phblico.

Art.  70.  No  ano  letivo  de  2021,  as  aulas  presencials  das  escolas  da rede  pbblica municipal

permanecem suspensas, em razao de manutengao das medidas preventivas contra a COVID-19,
devendo ser mantida regulamente oferta de merenda escolar ou medida altemativa que garanta
a  aljmentac.§o  Sos  a]ijnos,  a  cri`t6rio  da  Set.rctaria  Miinjcjpal  de  Fduc.afao   Mantendo-se  a

Regime  Especial   de  atividades  Pedag6gicas   nao  presenciais,   em  conformidade  com   as
normativas federais e municipais vigentes, e que dependendo das condig6es epidemiol6gicas
do   Estado   e   do   Municipio,   em   relacao   a   pandemia,   pode-se   definir   cronograma   de
implementapao de ensino hibrido (presencial e nao presencial).

§ 10. Relativamente as unidades de ensino federal, estadual e privado do Municipio a retomada
e o estabelecimento dos protocolos pedag6gicos serao definidos pelas respectivas institui95es
de ensino.

§  20.  As  instituig6es  de  ensino federal,  estadual  e  privadas  do Municipio que  optarem pelo
retomo  das  aulas  e/ou  atividades  presenciais,  mos  termos  do  pardgrafo  anterior,  deverao
oferecer, altemativamente, a opeao do eusino remoto para os alunos que assim optarem e neste
caso,  sempre  respeitadas  as  medidas  de  distanciamento  controlado  e  protocolos  geral  e
especificos  previstos  neste  Decreto,  adotando,  sempre  que  possivel,  sistemas  de rodizio  de
alunos e horinos, a fim de evitar aglomerap6es.

§ 3°. Fica autorizada a realizapao de aulas e/ou atividades presenciais por qualquer curso da
area de sahde, em institu]96es ptiblicas e privadas, respeitadas as medidas de distanciamento
controlado e protocolos geral e especificos previstos neste Decreto.

§ 40. A contar de  10 de agosto de 2020, fica autorizada a realizapao de aulas e/ou atividades
presencials  por  qunlquer  curso  da  area  de  seguranca,  em  instituic6es  pbblicas  e  privadas,
respeitadas as medidas de distanciamento controlado e protocolos geral e especificos previstos
neste Decreto.

§ 5°. A contar de  10 de agosto de 2020, fica autorizada a realizacao de aulas e/ou atividades
presencials  por  cursos  tecnicos  de  nivel  m6dio  e  cursos  livres,  respeitadas  as  medidas  de
distanciamento controlado e protocolos geral e especificos previstos neste Decreto.

Art.80.  Ficam proibidas aglomerai6es, reuni6es, manifestapdes, passeatas/ carreatas em locals

ptlblicos, com audiencia superior a 10 (dez) pessoas.

Paragrafo iinico. Inclui-se na proibicfro a pfati€a de esportes coletivos amadores com mais de 2

(duns) duplas, inclusive os realizados em arenas e estabelecimentos similares.

Art.8° - A. Fica pemitida a realizapao de eventos privados em locals fechados, com audiencia
de ate  a  10  (dez) pessoas  e a apresentapfo de mdsicos/artistas  em nhmero nao  superior a 2

(dois).

Art.  90.  0  expediente  na  Administrapfro  Pdblica  Municipal  Direta  e  Indireta  em  todo  o
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peculiaridade   destes   profissionais   com   disposi95es   garantidas   constitucionalmente),   que
poderao adotar horirios diferenciados para evitar prejuizo ao atendimento do interesse ptiblico.

Art.  90-A.  0  atendimento presencial,  no  setor municipal  de  emissao  de  documentos,  ficafa
limitado aos casos urgentes que impliquem no perecimento de direitos ou no impedimento de
realizapao   de  determinado  evento,   devidamente   comprovado,   mediante   analise  do   caso
concT.eta,  restr.ngida  a  etitrada  sjmi!!tanea  oi_I  ag]omeraf,2io  de  pessoas, e,spec`ialmente  na  area

de espera, setor de papiloscopia e similares, que compunham o setor. Tendo seus agendamentos

plevios realizados peLos canals disponibiLizados.

Ai.t. loo. 0 ti.abaliio reinoto dev-era sei' priorizade pal.a os servidoi'es pefteiicerites ac gi.upo de
risco, confome elencado mos incisos I e 11 deste artigo, excetuando aqueles vinculados a area
de  seguran9a ptlblica  e  de  sadde  ou de  qualquer outro  setor  estrategico  para  contencao  da

pandemia. Nos demais casos, o trabalho remoto poderi ser realizado, a critcho do gestor, nas
unidades em que isto seja possivel e sem que haja prejuizo ao interesse pdblico e ao atendimento
a populapao.

I-    Tenham  idade maior ou igual  a 60  (sessenta) anos;

11- gravidas ou lactantes e portadores de cardiopatias graves ou descompensados (insuficiencia
cardiaca,    cardiopatia    isquemica),    Pneumopatias    graves    ou    descompensados    (asma
moderada/grave,  DPOC),  Imunodeprimidos,  Doen9as  renais  cr6nicas  em  estagio  avancado

(graus  3,  4  e  5),  Diabetes  mellitus  e  Doengas  cromoss6micas  com  estado  de  fragilidade
imunoldgica doencas respirat6rias cr6nicas, doencas cardiovasculares, cancer, diabetes,
hipertensao  ou  com  imunodeficiencia,  devidamente  comprovadas  por  atestado  medico

phblico  ou  privado;  ou  apresentem  febre  ou  sintomas  respirat6rios  (tosse  seca,  dor  de
garganta, mialgia,  cefaleia e prostra¢ao, dificuldade para respirar e batimento das asas
nasals).

Art.  10. A -  Fica permitida a realizapao de reuni5es presenciais, com ate  10  (dez) pessoas,
adotadas as medidas de prote9ao sanifaria e distanciamento dos participantes.

Art. 10. 8 -  Fica permitido seg5es presenciais de contratap6es essenciais, com participagao de
uni  representante  por  empresa  concorrente,  adotadas  as  medidas  de  protecao  sanitina  e
distanciamento dos participantes, respeitado o limite previsto no pardgrafo anterior.

Art.Ilo.  Fica  permitido  os  prestadores,  pht!licos  ou  privados,  de  servi9o  de  transporte  de

passageiros, que ficam obrigados a:

I - disponibihzar alcool em gel 70 °/o para uso individual dos passageiros;

11  -higienizar  bancos,  pisos,  corrim6es  e  demais  areas  de  uso  comum  com  desinfetante
hipoclorito de s6dio a 0,1 % a cada conclusao de trajeto;

Ill - nao transportar quaisquer passageiros em pe;

IV - nao permitir a entrada em seus ve{culos de pessoas sem
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V-  `os  usuarios  do  transporte  de  passageiros,  os  motoristas  e  cobradores  deverfro  utilizar
obrigatoriamente mascaras de protecao mos termos das orientap6es das instituic6es de  sahde

ptiblica.

Art.12°.   Fica  autorizada a atividade  regular de  mototaxista,  devidamente  autorizada pelos
drgaos competentes, sendo obrigat6rio o uso de mascaras tanto pelo prestador de servico quanto

pelo cliente, devendo ser disponibilizado, ainda alcool em gel para os usudrios, bern como a
higienizapao dos capacetes com alcool 70° % a cada viagem.

Art.13°.  Os  servicos  de  taxis  e  de  transporte  de  pessoas  por  meio  de  aplicativos  deverao
funcionar  com  o  ndmero  maximo  de  dois  passageiros  adultos  e  uma  crianca,  devendo  ser
disponibilizado  alcool  em  gel  70°  %  para  esterilizapao  das  m5os  do  motorista  e  clientes,

priorizando  pela  circula9ao  com  vidros  abertos,  sendo  obrigatorio  o  uso  de  mascaras,  mos
termos das instituic5es de sadde phblica, tanto pelo motorista como pelos passageiros.

Art.140. Os estabelecimentos comerciais e de servicos das atividades essenciais enumeradas no
Anexo I do presente Decreto, devem, quanto ao seu funcionamento, observar o seguinte:

I - controlar a entrada de pessoas, limitado a I (urn) membro por grupo familiar, respeitando a
lotacfro  mckima  de  50%  (cinquenta  por  cento)  de  sun  capacidade,  inclusive  na  area  de
estacionamento;

11  -seguir regras de distanciamento,  respeitada distincia minima de  1,5  (urn metro  e meio)
metro para pessoas com mascara;

Ill - fomecer altemativas de higienizapao (agua e sabao e/ou alcool gel);

IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem mascara;

V - observar os hordrios de funcionamento previstos no Anexo I deste Decreto;

VI - adotar esquema de atendimento especial, por separapfro de espapo ou horano, para pessoas
em  grupo  de risco,  de idade  maior  ou igual  a     60  (sessenta) anos,  gravidas  ou  lactantes  e

portadores  de  Cardiopatias  graves  ou  descompensados  (insuficiencia  cardiaca,  cardiopatia
isquemica),   Pneumopatias   graves   ou   descompensados   (asma   moderada/grave,   DPOC),
Imunodeprimidos,  Doengas  renais  cr6nicas  em estagio  avangado  (graus  3,  4  e  5),  Diabetes
mellitus e Doengas cromoss6mica§ com estado de fragilidade imunol6gica.

§   1°   Fica  recomendado   que  mos  estabelecimentos   que  possuam  caixas   ou  estap6es  de
pagamento, elas sejam ocupadas de maneira`i`ntercalada, a fim de respeitar o distanciamento
minimo.

§ 2° As feiras de rua deverao respeitar as regras deste artigo, no que for compativel.

§ 3° 0  servigo de delivery relativo as atividades essenciais esfa autorizado a funcionar sem
restncao de horalo.

Art.  150.  As  atividades  comerciais  nao  essencials  e  servicos  nao essenciais,  que nao  sejam
defihidas como essenciais por este Decreto, retomarao suas atividades de acordo com o plano
de retomada econ6mica gradual, responsavel e sustentavel, de acordo com plano de reabertura

gradual , responsavele sustenfavel das atividades nao essenciais, baseada em estudos tecnicos
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da Secretaria Municipal de Sande de Braganga, Vigilancia Sanitdria, em estudo t6cnico de sarlde

pribhca,  boletim  epidemiol6gico  e analise  de  inqu6rito Epidemiolbgico  da Universidade  do
Estate do Pari (UEPA) de EVOLUCAO  DA  PRlrvALENCIA  DE  INFECCCAO POR
COVID-19 N0 ESTAD0 D0 PARA e outros a serem realizados.  Nos seguintes horalios,
respeitando as particularidades de cada atividade, confome segue:

DL±S  I HORA.RI0S DE, FT_TNC`I0NAMENTO

CordRCI0S EM GERAL -  SEGUNDA A SABADO: 08:00h (oito da manha) ao 12:00h
(meio dia) e de 14:00h (quatorze) ds 18:00h (Dezoito)

RESTAURANTES. LANCHONTES E ESTABELECIMENTO AFINS - SEGUNDA A
DDOMINGO= 08:00h (oito da mafiha) fro 18:00 h (deizoito hufas}

DAS ACADEMIAS E SALOES DE BELEZA - SEGUNDA A SABADO: 06:00h (seis da
manha) ate ds 20:00h (vinte horas)

§ 1°. 0 presente dispositivo nao se aplica aos servicos essenciais de anexo 01 (urn).

Parfgrafo dnico:  Salientamos que o hao cumprimento das determinap6es, estarao sujeitas as
sanc6es civis, criminais e administrativas cabiveis no caso concreto, ben como o fechamento
imediato  de  estabelecimento  comercial  e  as  multas  preVlstas  no  C6digo  de  Postura  deste
Municipio e legislapao corTelata.

Art.  160.   i obrigatdrio a higienizapao das maquinas de cartao, carrinhus e cestas de lojas e
supemercados,  vestidrios,  ap6s  cada uso pelo cliente e  seguir as normas  tdenicas  de  satide

pdblica das institui96es de sande, da secretana Municipal de Satde e da Vigilfrocia sanitina,
nnos termos do plano de retomada das atividades econ6micas de forma gradual, responsavel e
sustenfavel.

Art.   170.  Deverfro   ser  higienizados  periodicamente  s  balc6es,  pisos,  bancos,  corrim5es,

portarias  e  banheiros  dos  estabelecimentos  de  atendimento  ao  pbblico  e  seguir  as  normas
t6cnicas  de  sadde  pdblica das  instituic5es  de  satde,  da secretaria Municipal  de  Sande  e  da
Vigilincia  sanitina,  mos termos  de  plano  de retomada das  atividades  econ6micas  de  forma

gradual, responsavel e sustenthvel.

AArt.   180.   Todos   os   estabelecimentos   de   atendimento   ao   pthlico   devefao   manter   o
distanciamento minimo de urn metro e meio entre clientes com mascara, ficando obrigados a
realizar marcaq5o para filas, tanb6m com distincia minima de urn metro e meio, inclusive em
areas externas, ainda que em calcadas de propriedade de vizinhos, caso necessdrio e seguir as
normas tdenicas de sande pdblica das instituip6es de sadde, da secretaria Municipal de Saiide e
da Vigilincia sanifaria, mos termos de plano de retomada das atividades ecorfemicas de forma

gradual, responsavel e sustenfavel.

Art.  190.  Ficam  autorizadas  a funcionar clinicas  de  estetica,  sal6es  de  beleza,  barbearias  e
estabelecimentos  afins  apenas  para  servicos  individualmente agendados  com  hera marcada,
com  uso  obrigatdro  de  mascara.  Sera  obrigat6rio  a  disponfoilizap5o  na entrada e  nas  suas
dependencias de urn lavabo com agua e sabao ou alcool gel 70% ou alcool liquide 70% e toalha

::j#_
de papel.   Os proprietinos sfro obrigados a fomecer equipamentos de protegao individual
os  funciondrios   (mascaras),   s6   sera  permitido   o  atendimento  de   forma  presencial
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agendamento prdvio, com uso obrigatdrio de mascara; maquinas de cartao de credito e debito
devem ser higienizadas ap6s o uso, sendo permitido envolver estas maquinas em papel filme,

para ingresso as dependencias do estabelecimento sera obrigat6rio a utilizapfro de mascara, que
devefa ser usada em tempo integral.

Paragrafo   tinico.  Para  ingresso  as  dependencias   do  estabelecimento   sera  obrigat6rio  a
utilizapao de mascara de tecido, nao tecido (TNT) ou tecido de algodao pelos funcionarios,
lojistas,   colaboradores   e   clientes,   que   devefa   ser   usada   em   tempo   integral,   manter  as
dependencias do estabelecimento hmpo e arejado  e seguir as normas t6cnicas de satide pdblica
das instituiedes de salde, da secretaria Municipal de Sadde e da Vigilfncia sanitatia, mos termos
do plano de retomada das atividades econ6micas de forma gradual, responsavel e sustentavel.

Art. 200.   Recomenda-se, quando necessino, a frequencia de apenas uma pessoa por familia
nos  estabelecimentos comercials  e de prestapao  de  servicos a fim  de evhar aglomerapao de

pessoas, exceto no caso de idosos, deficientes fisicos ou outras pessoas que por ventura possuam
necessidade de acompanhante.

Art. 21°. Todos os estabelecimentos comerciais e de prestapao de servicos devefao infomar na
entrada  a  obrigatoriedade  do  uso  de  mascaras,  ben  como  as  regras  de  distanciamento
regulamentadas por este decreto, bern como a disponibilizapao de alcool 70 ° % ou lavatorios
com agua e sabao e   seguir as nomas tecnicas de sande pdblica das instituicdes de satde, da
secretaria Municipal de Sahde e da Vjgllancia sahitaria, mos termos do plano de manuten95o
responsavel das atividades econ6micas no ambito do Municipio de Bragan9a -Paral.

Art. 22.  Ficam autorizadas a funcionar academias de gihastica e estabelecimentos afins, apenas
com agendamento individual com hora marcada, vedada a realizacao de aulas coLetivas com
ntimero superior a 2 (duas) pessoas.  Devendo os alunos ser agendados ao longo do horino de
funcionamento do estabelecimento de modo a nfro ocorrer aglomerap6es e seguir as nomas
tecnicas  de  satide pdblica das  instituic6es  de  satde,  da  secretaria Municipal  de  Sadde  e  da
Vigilancia  sanitalia,  mos termos  do  plano de  retomada das  atividades  econ6micas  de  foma

gradual, responsavel e sustentavel.

Parfgrafo  tinico.  Para  fins  desse  decreto,  compreende-se  por  aula  coletiva  crossfit,  artes
marciais, danga, atividades fisicas infantis, hidrogivastica, entre outros.

§  1°. Todos os aparelhos e equipqmentos deverao ser higienizados com alcool 700 % puro a
cada utilizacao, sendo obrigatorio o uso de mascara de proteeao durante a pratica dos exercicios.

§ 20. Todos os espapos da academia tais como pisos, balcdes, catracas, mapanetas, bancadas,
banheiros, bancos e etc. deverao ser higienizados com alcool 70° % e desinfetante hipoclorito
de s6dio a 0,1  %.

§ 30. As academias funcionarao em horino  de 06:00 h (seis) da manha as 20:00 (vinte horas)
horas, para melhor atender e distribuir seu o pdblico via agendamento e evitar aglomerap6es; 0
acesso ds academias ficafa limitado a ocupapao simultanea de 01 (urn) cliente a cada 1.5 m2 de
distancia de urn para o outro; A entrada da academia se clara por meio de consulta do nome do
cliente junto a recepeao, sem a utilizacao de leitor digital; Cada cliente sera atendido tres veze

por semana, de forma alternada e com horirio previamente marcado, respeitando a distanci
minima de 1.5 m2 de urn cliente para o outro; 0 tempo de permanencia do cliente na academi ;:.             ,'`.:;,
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sera de 50 minutos; Os clientes serao orientandos pelos professores e colaboradores quanto a
higienizacao,  cuidados,  limpeza  e  uso  tanto  da  academia  como  dos  aparelhos;  Nao  sera

permitido o revezamento de aparelhos. ; Nao sera permitido o uso de esteiras, bikes, e elipticos
pelo prazo de  1 5 dias.

§  40.  As  academias  funcionarao  em  clima  ambjente,  nao  sendo  permitido  o  uso  de  ar
condicionado; Nfro sera permitido o uso do bebedouro: Nfro sera pemitido o uso dos chuveiros,
Os clientes do grupo de risco e/ ou com qunlquer sintoma de gripe e resfriado nao poderao
frequentar a academia durante o periodo da pandemia.

§ 50. Limpeza geral das unidades serao disponibilizados recipientes com alcool em gel a 70%
e/ou pias com agua e sabao para higienizac5o das m5os dos clientes e colaboradores na entrada
da academia e em pontos estrategicos do estabelecimento durante o horirio de funcionamento,
a academia passara por limpeza geral e desinfec¢ao do ambiente, aparelhos, pesos e acess6rios,
sempre no inicio e termino da utilizapao pelos clientes, ou seja, a cada 50 minutos de uso.

§  6°  Dos  clientes,  para ter  acesso  as  dependencias  da  academia,  os  clientes  deverao  estar
previamente  agendados  e  obrigatoriamente  portando  seu  kit  pessoal;  contendo:  01  squeeze
(garrafa) ja com agua prdpria; 01 toalha de rosto e 01 flanela. Os clientes deverao assinar termo
de  compromisso  atestando  seu  regular  estado  de  salde;  Os  Clientes  com  cabelos  grandes
deverao  prende-los  antes  de  adentrarem  na  academia;  Os  clientes  s6  poderao  adentrar  na
academia portando  apenas  01  (urn) volume  (Kit Pessoal),  nao  sendo pemitida a entrada de
outros objetos, sacolas, bolsas, e afins.

§  7°.  Das  disposic5es  gerais,  os  frequentadores  (clientes,  colaboradores,  personal trainner e
terceiros)  das  academias  serao  obrigados  a  usarem  mascaras,  de  acordo  com  as  nomas
especificadas pela Organizapao Mundial de Satde; Deverao ser expostos aos clientes todos os
manuals de orientagao que possam ajudar a combater a contaminapao do COVID-19.

Art.   23.      Ficam   autorizados   a   funcionar   para   o   pdblico   restaurantes,   1anchonetes   e
estabelecimentos  afins  respeitando  a  lotapao  malima  de  50%  (cinquenta por  cento)  de  sun
capacidade sentada, ate o limite de 18 (dezoito) horas, ficando proibido o seguinte:

I - a venda de bebidas alco6licas no periodo compreendido entre 18 (dezoito) e 06 (seis) horas,
inclusive por delivery;

11 - a permanencia de pessoas em p6 no interior do estabelecimento; e,

Ill - a apresentapao de mhsicos/artistas em niinero superior a 2 (dots).

§ 1°. Excetua-se a limitapao de horino previsfamo caput os restaurantes localizados em rodovias
federais, estaduais e municipais no territ6rio para`ense, que ficaln autorizados a funcionar 24

(vinte e quatro) horas, aplicando-se a eles, por6m, a regra prevista no inciso I.

§ 1°-A. i proibido a venda de bebidas a circulapao de cliente dentro do estabelecimento sem o
uso de mascaras de protegao.
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§  3°.  0  atendimento  sera  redurido  a  50%  da  capacidade  maxima  do  estabelecimento.  0
distanciamento entre mesas deve ser de 02 (dois) metros entre uma e outra e distanciamento de
01 (un) metro nas mesas.

§ 4°. Sera obrigat6rio a disponibilizacao de alcool em gel 70% para os clientes, na entrada e em
pontos estrategicos do estabelecimento.
§ 50.  Disponibilizar alcool gel 70% em todas as mesas.

§ 60. Disponibilizar equipamentos de protecao individual para os funcionarios (mascaras)
§ 70. Maquinas de cartao de ciedito e d6bito devem ser higienizadas ap6s o uso, sendo permitido
envolver estas maquinas em papel filme.

§ 8°.  Para ingresso as dependencias do estabelecimento sera obrigat6rio a utilizagao de mascara
de tecido, n_ao tecido (TNT) ou tecido de a!godao pelos funcionarios, col.ahoradores e elientes,

que deverao ser retiradas apenas para a alimentapao.
§ 9°. Manter o ambiente limpo e arejado, reforcando a higienizapao do piso e de superficies
com detergente e sahitizantes adequados.

§  loo.   i  obrigat6rio  o  uso  de  lixeiras  providas  de  tampa e  acionadas  a pedal,  nunca com
acionamento manual - e precisam ser mantidas higienizadas diariamente.

§  Ilo.  Privilegiar  a  ventilapao  natural  do  ambiente.  No  caso  do  uso  do  ar  condicionado  e
obrigatorio a manuten9ao e limpeza dos filtros diariamente.

§  12°. Manter as saboneteiras e toalheiros dos lavat6rios dos clientes abastecidos de sabonete
liquido, papel toalha descartavel e alcool gel 70%.

§  13°.   Urn funcionario deve ficar responsavel pelo controle de entrada e salda dos clientes a
fin de respeitar o limite de 50% da capacidade do estabelecinento, para evitar aglomerapdes.

§ 140. Repense o modelo de seu cardipio. Se nao for possivel, prepare urn modelo plastificado,
que possa ser higienizado apds o uso. Realizar limpeza e desinfecgao de objetos e superficies
que sejam tocados com frequencia, utilizando agua e sabao e alcool 70%. As mesas e cadeiras
dos clientes devem ser higienizadas ap6s cada refeicao. Os banheiros devem ser limpos de hora
em hora.

§  15°. Fazer a higienizapao pievia dos alimentos crus, como frutas, legumes e verduras com
produtos especificos ou use uma solapao de agua sahifaria na propoxpfro de 10 ml (veja no rdtulo
se pode ser usada para alimentos) para 01 litro de agua.

§ 160.  Nos banheiros e lavat6rios, colocar cartazes com instru9des sobre a lavagem das mfros
e sobre o uso do alcool em gel.

§ 170. Escolher fomecedores que fespeitem as regras impostas pela VIgilfncia Sanitdria, seja,
ele s fomecedores de pequeno, medio e grande porte. Nao e pemitido a entrada de entregadores
de delivery na area de manipulapao de alimentos.  - Limitar com  cartazes educativos,  o  uso
limitado  de banheiros  e  sanitdrios de uma ou. no malimo  duns pessoas por vez.  Adicionais
alimenticios como: Ketchup, maionese, pimenta, demais molhos, azeites, sal e acdcar, devem
ser  disponibilizados  em  saches,  de  forma  individunlizada,  nao  dispor  em  porta-saches  ou

quaisquer outros recipientes. Talheres, espatulas, conchas, e demais utensilios de uso comum
dos clientes tern que ser disponibilizados em sacos fechados, de papel ou pldstico. Nao sera

permitido o uso de toalhas de tecido sob as mesas. Usar toalhas plasticas ou adicionar cobertura
plastica sob as mesmas. Higienizar ap6s cada uso com alcool 70% superficies de mesas, brapos
de cadeiras e demais areas de contato dos acentos disponibilizados.   Evite garrafas de cafe e

::;c,2,bebedouros  comuns  a  seus  clientes,   sirva-os.   Protetores  t6rmicos  de  garrafa  devem
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evitados.Devem ser usados somente loucas e utensilios de inox, vidro e derivados, acrilicos e
derivados, porcelanas e derivados ou pldsticos descarfaveis para servir os clientes.

Parfgrafo tlnico. As vendas de run de Tacaca, devem usar cuias esterilizadas com alcool 70%
ap6s cada uso, palitos de dentes encapados ou garfinhos descartaveis. Eliminar os cestos;  Food
trucks, trailers, quiosques, carnnhos, barracas, e demais meios de vendas de comidas devem
seguir as mesmas regras estabelecidas de higiene e preven9ao;  Proibido a disponibilizapao de
areas infantis (espagos Kids) ou o uso de brinquedos e outros utensilios ou equipamentos de
entretenimento coletivo.

Art.  24u.  As  igrejas,  centros  religiosos  e  afins,  poderao  t`uncionar com  50% (cinquenta por
cento) de sua capacidade e mantendo urn distanciamento minimo entre fi6is de 1,5 in (urn metro
e meio), conforme protocolo especifico:

I - Fica permitido a realizapao de cultos, missas e eventos religiosos presencials com 50% da
capacidade do local.

11 -i obrigat6rio o uso de mascaras pelos frequentadores das igrejas, templos religiosos e afms,
devendo ser disponibilizado alcool 70% para higienizagao das maos e seguir as normas tecnicas
de sahde ptiblica das institui96es de satde, da Secretaria Municipal de Satide e da Vigilincia
Sanitala,  nos  termos  do  plano  de  retomada  das  atividades  econ6micas  de  forma  gradual,
responsavel e sustenfavel.

lil  -  i  recomendavel  que  as  pessoas  de  idade  ou  grupos  de  risco  evitem  participar  das
celebrac6es  presenciais,  por  isso,  aconselha-se  as  paroquias,  centro  religiosos  e  afins  que
continuem transmitindo as missas e outras atividades litdrgicas pelos meios de comunicapao:
radio,  Televisao  e  internet.  Recomendamos  que  nao  falte  a  comunhao  para  os  doentes  e
enfemos,  para  isso,  os  ministros  extraordininos  da  Eucaristia  mais  jovens  devem  ser
organizados para a administrapao da comunhao nas casas.

IV -  i obrigat6rio o distanciamento de 1,5 in (urn metro e meio) unas das outras. As marcap6es
de distanciamento  devem  ser feitas nos bancos,  com  fitas  adesivas  ou adesivos especificos,
delimitando o espapo adequado para cada pessoa.  Nao devera ter abrapo da paz e o "Am6m"
dito por cada fiel na hora da comunhao podefa ser expressado antes de foma que cada fiel na
hora da comunhfro nao diga nada e receba o Corpo do Senhor nas maos.

3

V -   Higienizacao e limpeza:  Sera obrigatorio a hirienizapao de bancos ou cadeiras com agua
e sabao, alcool gel ou 5lcool liquido 70%, mos intervalos de cada missa ou culto. Fazer limpeza
com agua e sabao das dependencias diariamente.

VI - Sera obrigat6rio a dispohibiliza9ao de recipientes com alcool em gel a 70%, alcool liquido
a higienizapao das maos dos fieis e colaboradores na entrada

Paragrafo dnico. E recomendavel que as pessoas de idade ou grupos de risco evitem participar
das celebrap5es presencials, por isso, aconselha-se as, igrejas, par6quias, templos religiosos e
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afins,  que continuem transmitindo os  cultos,  missas  e  eventos  religiosos  e outras atividades
litdrgicas pelos meios de comunicacao: radio, Televisao e internet.

Art.  2S°.  Lojas  de  conveniencias  ficam  proibidas  de  vender bebidas  alco61icas  no  periodo
compreendido entre 1 8 (dezoito) e 06 (seis) horas, vedado o consumo local destas em qualquer
hordrio, inclusive por delivery.

Art.25° - 8. Supermercados, mercados e estabelecimentos aflns devem observar quanto ao seu
funcionamento, al6m do previsto mos protocolos gerais sanitdrios, o seguinte:

I - controlar a entrada de pessoas. Iimitado a  1  (urn) membro por grupo familiar. que podefa
estar acompanhado por crianca pequena, respeitando a lotapao maxima de 50% (cinquenta por
cento) de sua capacidade, inclusive na area de estacionamento;

11 -seguir regras de distanciamento, respeitada distincia minma de  1,5m (urn inteiro e cinco
decimos metros) para pessoas com mascara;

IH - fomecer altemativas de higienizacao (agua e sab5o e/ou alcool em gel); e,

IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem mascara.

Parfgrafo thnico. Fica proibida a venda de bebidas alco6licas no periodo compreendido entre
18 (dezoito) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery.

Art.  250 -C. Parques, museus pdblicos e equipamentos afins ficam fechados a visitapao mos
feriados e nas sextas-feiras, sabados, domingos e segundas-feiras.

Art. 26°. Permanecem proibidos e fechados ao pdblico:

I  -  bares,  boates,  casas  notumas,  casas  de  shows  e  estabelecimentos  afins,  bern  como,  a
realizapao de shows e festas abertas ao ptiblico;

11 - praias, igarapes, balnealios e similares, mos feriados e nas sextas-feiras, sabados, domingos
e segundas-feiras

Parfgrafo dnico. Sera permitido a frequencia a  clubes para prdticas esportivas em dupla.

Art.26°.  A-  Ficam  autorizados  a3funcionar  clubes  recreativos,  respeitadas  as  regras  gerais

previstas nos Protocolos sanitalos, vedada a realizapao de atividades coletivas com mais de 2
(duns) duplas.

Parfgrafo dnico. Fica proibido o funcionamento de piscinas.

Art. 26 8- -A Fica proibida a circulapao de pessoas, no periodo compreendido entre 21 h (vinte
e uma horas) e 05h (cinco horas), salvo por motivo de forga malor, justificado o deslocamento
de 01  (uma) pessoa da familia ou por unidade residencial,  exceto se houver necessidade de
acompanhante, mos seguintes casos:

I - para aquisieao de medicamentos e generos alimenticios/comida pronta;

11 - para o comparecimento pr6prio ou de uma pessoa como acompanhante para aten
medico-hospitalar de emergencia; ou
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Ill - para a realizacao de trabalho, mos servicos e atividades consideradas essenciais, nos termos
do Anexo I deste Decreto.

§  10. 0 servi9o de delivery e de "pegue e pague" para os produtos previstos no inciso I do caput
esfa autorizado a funcionar sem restricao de hofario, nao incluida venda de bebidas alcodlicas.

§  2°.  As atividades autorizadas a funcionar deverao encerrar seu funcionamento ate 20:00 h
|vinte horas/ hera, a fim de pemitir o cumprimento da regra do caput

Art. 27°. Fica profoida a realizapao de shows com bandas musicais, carro som, trio el6trico,
mini trio, e carro automotivo em via oilblica e em ambientes orivados.

Art. 28°.  .  A contar de 03 de marco de 2021, para Municipio de Braganga,  independente de
bandeira, constante no Decreto Estadual n° 800#020, fica profoida a abertura de bares, boates,
casas de shows e estabelecimentos afins, ben como, a realizapao de shows e festas abertas ao

ptolico.

Paragrafo  iinico.  Os  demais  eventos  hao  previstos  no  caput  seguem  sendo  regulados  pelas
demais disposig6es deste decreto.

Art. 280-A. A contar de 03 de marco de 2021, para o muhicipio de Braganea, os restaurantes,
lanchonetes  e  estabelecimentos  afins  ficam  autorizados  a  funcionar  ate  o  limite  de  18:00h

(dezoito horas), profoida a permanchcia de pessoas no seu interior para al€m da capacidade dos
lugares sentados.

Art.  290.  Ficam  proibidas  as  realizap6es  de  rfufego  de  veiculos  oQjetivando  aos  fins  de

piquenique, de qualquer esp6cie com destmo aos balneinos, pralas, igarap6s e similares.  No
caso de descunpnmento, do estabelecido neste pafagrafo acarretafa a apreensao do veiculo.

Art. 300. Fica estabelecido que o hordrio de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e
de atendimento ao ptiblico localizados nas praias do Municipio sera regulado mos temos do
artigo 15 deste Decreto, de segunda a domingo.

§ 1°. Os demais comdrcios qure estao fora dos limites das praias e pra9as, deverfro obedecer aos
horinos contidos no artigo 15 deste Decreto e nas recomendap6es e notas tecnicas dos drgaos
de saiide ptiblica, respeitando-se as particularidades de cada urn, sempre adotando as medidas
de distanciamento e higiene, como uso de mdscaras e alcool gel e ou alcool 70%.

Art. 310 Fica determinado, que todo o estabelecimento comercial e de atendimento ao pilblico
localizadus  nas  praias  de  Mumcipio  ficam  obrigados  as  seguir  as  regras  constantes  nesteD-.
Art. 32°. Todos os hotels, pousadas e afins localizados no Municipio deverao
operar respeitando  a  lotacao  de  50%  (cinquenta por cento)  de  sua cap
mckima, com consumo de refeig6es pelos hdspedesexclusivamente s quartos.
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Art. 33°. Excepeionalmente, pela vigencia do presente Decreto Municipal, flea estabelecido

que todos os hoteis, pousadas e afius localizados no Municipio ficam obrigados:

a) Ao uso de mascaras e 6culos de protegfro facial para todos os funciondrios e colaboradores
do estabelecimento, todos os quais devem ser fomecidos e arcados pelo proprietario.

b)  A  medir  a  temperatura  dos  funcioninos  e  colaboradores  antes  do  inicio  da jomada  de
trabalho e,  em caso de febre ou apresentapao  de  outros  sintomas da COVID-19,  devem  ser
encaminhados para o posto de sadde mais proximo.

c) Fiscalizar e nao permitir a entrada em seus estabelecimentos de pessoas sem mascara, sendo
estes clientes ou nao.

d) A organizar as mesas e cadeiras respeitando o distanciamento minimo de 2  metros entre
mesas e I ,5 metros entre pessoas para areas intemas e extemas.

e) A fomecer aos clientes, funcionatos e colaboradores altemativas de higienizapao, tats como:
agua  e  sabao,  alcool  70%  e/ou  alcool  em  gel,  que  devem  ser  posicionados  na  entrada  do
estabelecimento e em locais de circulapao.

f)  Manter  higienizado  todo  o  material  de  trabalho  como,  por  exemplo,  cardipio,  mesas,
cadeiras, miquinas de carfao, entre outras.

g) Aumentar a frequencia da higienizapfro das superficies, os espapos de uso comum e areas de
circulaeao  dos  estabelecimentos,  mantendo  preferencialmente  os  ambientes  arejados,  com

janelas e/ou portas abertas sempre que possivel.

Art.  340.  Fica  determinado  por  este  Decreto,  que  o  Vendedor Ambulante  sera  obrigado  a
recolher os residuos provenientes de suas atividades diarias, como: coco, garrafas de pets, latas,

plastico, etc,

Pafagrafo iinico. Fica pemitida a venda de bebidas alco6licas ate as  18:00h(horas).Proibida a
venda de bebidas alco6licas no periodo compreendido entre 18:00h (dezoito horas) e 06 (seis)
horas.

Art. 350.  Ficam os 6rgaos e  entidydes componentes do  Sistema de  Seguranga Ptiblica, bern
como  aqueles  responsaveis  pela  fiscalizapao  dos  servicos  pdblicos,  autorizados  a  aplicar
sanc6es previstas em lei relativas ao descumprimento de determinac6es do 6rgao licenciador,
autorizador e/ou concedente, independente da .responsabilidade civil e criminal, tats como, de
maneira progressiva:

I - advertencia;

11 -multa diala de ate R$ 50.000,00 (cinquenta nil reais) para pessoasjuridicas, a ser duplicada

por cada reincidencia; e

fisicas, REI, ME, e EPP's,
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Art.  36°.  Fica mantido o estabelecimento  de barreiras  sanitalias m6veis,  com  o objetivo  de
deter o avanco do Coronavirus.

§ 1°.  As barreiras serao monjtoradas pela Prefeitura Municipal de Braganca -Para, Secretaria
Municipal  de  Sadde,  Vigil8ncia  Sanitoria  e  Epidemiol6gica,  Guarda  Municipal  -  GCMB,
Demutran,   Defesa  Civil,   Policia  Militar,   Policia  Civil,   Colpo   de   Bombeiros   e   Policia
Redovifria Federal ;

§2°.  Nos locais em que forem instaladas as barreiras,  serao feitas a verificapao do estado de
sadde dos ocupantes do veiculo, orientapao e prevengao;

§3°.  Sera restringido o acesso aos ocupantes de veiculos que apresentem sintomas sugestivos
de infeapao peio Covid-i9;

§4°. As medidas nao atingem trabalhadores da seguranga, satde ou de transporte de alimentos
e insumos considerados essenciais;

§5°.  Fica deteminada a criapao de barreiras sanitinas m6veis do pescado, que sera normatizada
conjuntamente, atraves de norma t6cnica, pela Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca e
Secretaria de Meio Ambiente, ben como todos os respousaveis pela barreira, de acordo com
sun competencia, com o objetivo de deter o avanco do novo Coronavrfus.

§6°. Fica terminantemente proibido que iustituicdes de qualquer ente da federapfro se utilizem
do espa¢o e estrutura das barreiras sanifarias municipais, sem que que haja a pievia anuencia
da Prefeitura Municipal de Bragan9a e da Vigilancia Sanitoria.

Art. 37°. Fica proibida a utilizagao de son automotivo no territ6rio municipal de Bragan9a -
Pare.

Paragrafo bnico. No caso de descumprimento, do estabelecido no caput do artigo acarretafa a
apreensao do veiculo, al6m das medidas civeis e criminals.

Art. 38°. Fica permitido treinainento em campos abertos para clubes profissionals que estejam

participando de competic5es nacionais e estaduais, obedecendo os protocolos sanitinos.

Art.  39°.  Fica  determinado  a  suspensao  das  visitas  a  pacientes  intemados  mos  Hospitals
conveniados   ao   Sistema  Urico   de   Satde,   sendo   permitido   apenas   a  presenga   de   urn
acompanhante que nfro tenha mais de 60 (sessenta) anos.

Art. 40°. Servidores e empregado3 da area da sadde que divulgarem notlcjas falsas, levando o

pinico para a populagao, serao devidamente responsabilizados e processados pelos seus atos.

Art. 410. Qualquer cidadfro que dissemine naticias falsas (fake News) acerca do Coronavirus
com fins de promogao pessoal responderd judicialinente por tais atos.

Art. 420.  Fica determinado, enquanto perdurar este Decreto, rodizio de 6nibus regulares, de
veiculos   de   transporte   de   passageiro   e   de   fretamento,   ou   seja   de   vans   e   transportes
complementares, de transportes de passageiros, todos do Estado do Pafa, com destino a cidade
de Braganga - Para, que deverao transportar somente
normas sanitarias e de higiene determinadas
temos  da  regulamentagao  do  DE
constantes neste Decreto, do Es do Para.

OMSe
geiros sentados e manter todas as
rgaos da vigilancia sanitalia e mos

e  necessidade  e  interesse  phblico  e
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Parfgrafo Unico. Fica deteminado,  que nfro se submetem as determinap6es do caput deste
artigo, veiculos de servi9os essenciais e em caso de urgencia, emergencia e em caso de sahde

ptiblica.

Art.  43°.  Fica deteminado  a proibi9ao  de  aglomerapao  de  pessoas,  mos  termos  do Decreto
Estadual 800/2020, do Estado do Pafa.

Parfigrafo tinico. Todas as autoridades phblicas estaduais mos temos do Decreto Estadual n°
800/2020 e as autoridades pdblicas Mumcipais, especialmente as mencionadas no caput deste
artigo, que tiverem ciencia do descumprimento das normas deste Decreto deverao comunicar a
Policia Civil, que adotard as medidas de investigacao criminal cabiveis.

Art.   44°   .   Fica   deteminado   o   uso   obrigat6rio   de   mascara   em   locals   ptiblicos   e
estabelecinientos comerciais da cidade de Braganea do Para.  Desta feita, fica proibido a nfro
utilizag5o de mascaras, conforme disposto neste artigo.

Art.  45°.  Seguindo  as  diretrizes  dos  Minist6rios  da  Satde,  todo  cidadao  que  adentrar  no
Territ6rio  do  Municipio  de  Braganga,  proveniente  do  exterior  ou de  local  onde  haja casos
confirmados de transmissao sustentada da COVID 19, devefa seguir os protocolos indicados,

que recomendam isolamento domiciliar de no minimo 14 (quatorze) dias.

Paragrafo  tlnico.  A  circulapao  de  pessoas  com  febre,  falta  de  ar,  tosse,  dor  no  coapo  ou

qualquer outro sintoma da COVID-19 somente e permitida para a realizapao de atendimento,
consultas e/ou realizagao de exames medico-hospitalares.

Art. 460.  As regras previstas no Decreto Municipal n° no 069/2020 e Decreto Municipal n°
114/2020, permanecem em vigor no que nao contrariarem este Decreto.

Art. 47°. Fica revogado o Decreto Municipal n° 115/2020 (Lockdown) e o Decreto Municipal
n°  1 19/2020.

Art. 480. Este Decreto entra em vigor na data de sun republicapao e podefa ser revisto a qualquer
tempo, de acordo com a evolucao epidemiol6gica da COVID-19 no Municipio, o percentual de
isolamento social, taxa de ocupapao de leitos hospitalares e hivel de transmissao do virus na

populapao.

Art. 49°. As normas estabelecidas neste Decreto poder5o sofrer alterap6es confome a evolngao
docoronavirus(COVID-19)noM®inicipiodeBraganga.
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ANEXO I

LISTA     DE    ATIVIDADES     ESSENCIAIS     PERMITIDAS    E     HORARIO    DE
FUNCI0NAMENTO:

1.  assistencia  a  satde,  incluidos  os  servicos  medicos,  hospitalares  e  clinicas  veterinarias.
Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

2. assistencia social e atendimento a populapao em estado de vulnerabilidade. Funcionamento:
24 horas (vinte e quatro horas);

3.  atividades de seguran9a phblica e privada, incluidas a viedlancia, a guarda e a custodia de

presos. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

4.  atividades de defesa nacional  e de  defesa civil.  Funcionamento:  24 horas (vinte e  quatro
horas);

5 . telecomunicap6es e internet e servigo de call center. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro
horas);

6. captapao, tratamento e distribuicao de agua. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

7. captapao e tratamento de esgoto e lixo. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

8.  geracao, transmissao, manutengao e distribuicao de enertla eletrica e de gas,  incluindo o
fomecimento de suprimentos e os servigos correlatos necessarios ao funcionamento do sistema
de gerapao, transmissao e distribuicao de energia, bern como a respectivas obras de engenharia
relacionadas a estas atividades. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

i
9. jluminapao ptiblica. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

10. producao, distribuigao, comercializapfro e entrega, realizadas presencialmente ou por meio
do comercio eletr6nico, de produtos de sande;higiene e alimentos e bebidas;

11. servicos funerdrios. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

12-guarda,  uso e controle de substancias, materials e equipamentos com elementos t6xicos,
inflamaveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento juridico brasileiro, em
atendimento aos requisitos de seguranca saritina, metrologia, controle ambiental e prevencfro

sanitinas  e  fitossanitalias.  Funcionamento:  24  horas  (vinte  e
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14-prevencao, controle E erradicapao de pragas dos vegetais e de doenga dos ammais;

15- Inspecao de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

16-  controle de frofego aereo, aquatico ou terrestre;

17.  servi?os postais. Funcionamento: das 07:00 horas (sete horas) ao  18:00 horas (dezoito);

18.  transporte  e entrega de  cargas de  ser/i?os esserLciais.  Fiulr`LciorLarr.erLto:  24  horas  (`,'irJte  e

quatro horas);

19. transporte de numefario. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

20- servicos relacionados a tecnologia da infomacao e de processamento de dados (data center)

para suporte de outras atividades previstas neste Anexo:

21.  produc5o24, distribuicao e comercializacao de combustiveis e derivados. Funcionamento:
24 horas (vinte e quatro horas);

22. fiscalizap5o ambiental;

23.  monitoramento de construc6es e barragens que possam acarretar risco a seguranga;

24.  Ievantamento e analise de dados geol6gicos com vistas a garantia da seguranGa coletiva,
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundapdes;

25.  cuidados com animals em cativeiro, bern como, cuidados veterinarios e fomecimento de
aLimentapao para animals domesticos;

26.  atividade de assessoramento em resposta as demandas que continuem em andamento e as
urgentes, inclusive servicos de contabilidade;

27. atividades medico-periciais inadiaveis. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

28. atividades de pesquisa, cientificas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia
dacovID-19;

29.   atividades  de  representacao  judicial  e  extrajudicial,  assessoria  e  consultoria juridicas
exercidas pelas advocacias ptiblicas e privadas, relacionadas a prestapfro regular e tempestiva
dos servigos pdblicos, ben como nas demais quest6es urgentes; Funcionamento: 24 horas (vinte
e quatro horas);

30. unidades lotericas, somente qhanto ds atividades relativas ds demais listadas neste Anexo;
Funcionamento: das 08:00 horas (oito horas) ds 18:00 horas (dezoito horas);

31.  servicos de comercializapfro, reparo e manutencao de partes e pegas novas e usadas e de

pneumaticos  novos  e  pie-moldados,  oficinas  de` carros  e  motocicletas,  somente  quanto  ds
atividades relativas ds demais listadas neste Anexo. Funcionainento.

32. servicos de radiodifusao de sons e imagens. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

33.  atividades  de  com6rcio  de  bens  e  serviaps,  incluidas  aquelas  de  alimenta9ao,  repouso,
limpeza,    higiene,   comercializapao,    m€
conveniencia e congeneres,  destinadas  a
todos os tipos de carga em rodovias e

t6ncia   t6cnica   automotivas,   de
sporte e as atividades  logisticas de
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34.  atividades de processamento do beneficio do  seguro-desemprego  e  de  outros beneficios
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletr6nico, obedecidas as determinagdes
do Minist6rio da  Satide  e dos 6rgaos responsaveis pela seguranca e pela satde  do trabalho.
Funcionamento: das 08:00 horas (oito horas) as  18 :00 horas (dezoito horas);

35.atividades de producao, distribuicao, comercializapao,  manutengao, reposicao, assistencia
tecnica` monitoramento e inspegao de equipamentos de infraestrutura, instalap6es. maquinas e
equipamentos em geral, incluidos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrgerap5o
e climatizacao, somente para servi9os cousidefaveis inadiaveis.

36.   atividades  de  producao,  exportacao,  importapao  e  transporte  de  insumos  e  produtos

quimicos, petroquimicos. plasticos em geral e embaLagens de fibras naturais;

37. atividades cujo processo produtivo nao possa ser interrompido sob pena de dano irrepafavel
das instalac6es e dos equipamentos, tats como o processo siderdrgico e as cadeias de produgao
do aluminio, da cerfimica e do vidro;

38.  atividades  de atendimento ao ptiblico em agencias bancinas, cooperativas de ciedito ou
estabelecimentos congeneres, referentes aos programas govemamentais ou privados destinados
a mitigar as consequencias econ6micas da emergencia de satide phblica de que trata a Lei n°
13.979, de 2020. Funcionamento: das 08:00 horas (oito horas) ds 16:00 horas (dezesseis horas);

39.  produ9ao, transporte e distribuicao de gas natural.  Funcionamento:  das 08:00 horas (oito
horas) as  18:00 horas (dezoito horas);

40. Obras de engenharia nas areas de servicos e atividades essenciais e de infroestrutura;

4 1 . Atividades do Poder pdblico municipal, estadual e federal

42. Producao, distnbuicao, comercializapto e entrega de produ9ao de alimentos agropecutrio,
agroindustrial , agropastoril e as atividades correlatas necessdrias ao seu regular funcionamento;

43. Servico de transporte de passageiros, pdblico ou privado, para auxiliar no atendimento das
atividades/servicos essencials ;

44.  Servicos de hospedagem, com consumo de refeicdes pelos h6spedes exclusivamente nos

quartos;

45.Servicosdelavandeiraparaat€nderatividades/servicosessencials;

46.  Produ95o,  distribuicao,  comercializapao  e  entrega  de  prodap5o  de  madeira  e  produtos
florestais;

47.  Transporte  coletivo  interestadual  e  intermunicipal  de  passageiros,  terrestre,  maridmo  e
fluvial.

48.   Feiras   Livres,   no   que   se   refere   a   estabelecimento   essencial   e   servigo   essencial,
Funcionamento de 06:00 horas (seis) da manha as 12:00 horas (meio dia).

49. fiscalizapao tributina e aduaneira. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas;

50.  atividades  de  comercio  de  bens  e  servicos,  incluidas  aquelas  de  alimentapao,  repouso,
limpeza,   higiene,   comercializapfro,   manutengao   e   assistencia   tecrica   automotivas,   de
conveniencia e  congeneres,  destinadas  a assegurar o transporte  e  as atividades  logisticas de
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todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas. Funcionamento: 24 horas (vinte e

quatro horas);

51.   Obras  de  engenharia  nas  areas  de  servicos  e  atividades  essenciais  e  infraestrutura.
Funcionamento: 08:00 horas (oito) as  18:00 horas (dezoito)

52. Cart6rios de Registro Civil das Pessoas Naturais. Funcionamento: 8:00 horas (oito) as 16:00
horas \dezesseis);

53.  Comercializapao de materials de construcao.  Funcionamento:  08:00 horas (oito) as  18:00
horas (dezoito);

54.   Taxistas  e  moto  -  taxistas,  autorizados  pelos  6rgaos  competentes,   para  auxiliar  no
atendimento  das  atividades  e  servieos   essenciais,   questao  de  sadde  ptiblica,   urgencia  e
emergencia. Funcionamento: 24 (vinte e quatro) horas.

55. Servico de hotelaria. Funcionamento 24 horas (vinte e quntro horas).

56.  Servicos domesticos, prestados a empregador que atue em atividade/ servico essencial, na
forma  do  Decreto,  desde  que  destinado  ao  cuidado  de  crianga,  idoso,  pessoa  enferma  ou
incapaz,   ou  quando   o   empregador  for  idoso,   pessoa  enferma  ou   incapaz,   devendo  tal
circunstfrocia constar em  declarapao  a  ser emjtida pelo  contratante,  acompanhada da CTPS

qundo for o caso;

57.   Loja   de   confeccao   de   mascaras,   venda   de   tecidos   para  confeccao   de   mascaras   e
equipamentos de protecao individual para o trabalho de combate ao coronavirus (COVID -19).
Funcionamento 24 horas (vinte e quatro horas).

58.  Pet  shops,  lojas  de  produtos  para  animais,  medicamentos  veterinarios  e  comercio  de
insumos agricolas considerados essencials.  Funcionamento:  08:00 horas (oito) as  18:00 horas
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