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DECRET0  N°.    097/2020,   DE   25   DE  RAIO   DE   2020.

"Institui     o     Sistema     de     Distanciamento
Social   Controlado   para   fins   de   prevenGao
e    de    enfrentamento    a    epidemia    causada
pelo      novo      Coronavirus      -      COVID19,       no
ambito    do    Municipio    de    Augustin6polis,
reitera      a      declara€ao      de      Estado      de
Calamidade   Ptiblica   em   todo   o   territ6rio
do   Municipio   de   Augustin6polis    e   revoga
os    Decretos    n°     092/2020    e     093/2020,     de
15    de   maio   de    2020    e    18    de   maio   de    2020
respectivamente            e            dar            outras
providencias.   "

0      PREFEITO      DO      MUNIC±PIO      DE      AUGUSTIN6POI-IS,
Estado   do   Tocantins   no   uso   das   atribuiG6es   que   lhe   confere
o   inciso  VI   do   artigo   62   da   Lei   Organica  do  Municipio   e   com
fulcro   nos   incisos   VII   e   VIII   do   artigo   7°   da   Lei   Federal
n°    12.608,    de   10   de   abril   de   2012,

CONSIDERANDO    que    o    Supremo    Tribunal    Federal    no
bojo   da   Ac:ao   de    Descumprimento   de    Preceito    Fundamental    -
ADPF  n°   672   e   da  AGao   Direta   de   Inconstitucionalidade   -  ADI
n°     6.341,     reafirmou    a    competencia    concorrente    da    Uniao,
Estados    e    Municipios    para    legislarem    sobre    normas    que
cuidem  da   saride,   dirigirem  o   sistema  ilnico   e   executem  aG6es
de  vigilancia  sanitaria  e  epidemiol6gica;

CONSIDERENDO   a   necessidade   de   atuaGao   integrada
e   coordenada   com  os   6rgaos   municipais   de   satide,   vigilancia
sanitaria   e   epidemiol6gica   e   ainda   com  os   6rgaos   estaduais
para          monitoramento,           prevenGao,           fiscalizaGao          ao
enfrentamento   do   COVID-19,.

CONSIDERANDO   a   necessidade   de   estabelecer   regras
de   distanciamento   social   de   forma   responsavel   no   Municipio
de    Augustin6polis,    permitindo    a    retomada    da    economia    de
forma   gradual   e   observando   o   impacto   no   sistema   de   satide
ptiblica  municipal  e  estadual.
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D   E   C   R  E   T   A:

Art.    1°.    Mant6m   o   estado   de   Calamidade    Ptiblica
no     ambito    do    Municipio     de    Augustin6polis,     consoante     o
disposto    no    Decreto    n°    067/2020,     de    24    de   marGo    de    2020,
que     ``Declara     Estado     de     Calamidade     Ptiblica     em     todo     o
territ6rio    do   Municipio    de   Augustin6polis,    para    fins    de
prevenGao    e    enfrentamento    a    pandemia    causada    pelo    novo
Coronavirus   -COVID-19''.

Art.      2°.       Para      enfrentamento      da      Calamidade
Ptiblica      de       importancia      internacional      decorrente      do
Coronavirus,   o  Municipio  de  Augustin6polis  podera   adotar  as
medidas   estabelecidas   no   art.    3°   da   Lei   Federal   n°    13.979
de   6   de   fevereiro   de   2020.

§   1°.    Para   os   efeitos   deste   Decreto,    entende-Se
Como :

I     -     Quarentena:      limitaGao     da     circulac:ao     de
individuos    e   de   atividades    empresariais,    excepcionando   a
realizac:ao     das     necessidades      imediatas     de     alimentaGao,
cuidados   de   satide   e/ou   exercicio   de   atividades   essenciais,
podendo   se   estender   pelo   tempo   necessario   para   reduzir   a
transmissao      comunitaria      e      garantir      a     manutenGao      dos
serviGos   de   sailde,.

11    -    Distanciamento    controlado:     monitoramento
constante,    por   meio   do   uso   de   metodologias   e   tecnologias,
da    evoluGao    da    pandemia    causada    pelo    novo    Coronavirus    -
COVID-19    e    das    suas    consequencias    sanitarias,     sociais    e
econ6micas,   com  base   em  evidencias   cientificas   e   em  analise
estrategica   das   informac:6es,    com   emprego   de   urn  conjunto   de
medidas    destinadas    a    preveni-las    e    enfrenta-las    de   modo
gradual    e    proporcional,    observando    segmentaG6es    locals    e
regionais    do    sistema   de    satide    e    segmentaG6es    setorizadas
das   atividades   econ6micas,   tendo  por  objetivo   a  preservaGao
da   vida   e   a   promoc:ao   da    saiide   pifblica   e    da   dignidade   da
pessoa    humana,     em    equilibrio    com    os    valores    sociais    do
trabalho  e  da  livre  iniciativa,.

Ill   -   Atividades   essenciais:    aquelas   definidas
como      indispensaveis      ao      atendimento      das      necessidades
inadiaveis   da   comunidade,    assim   consideradas   aquelas   que,
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se    nao    atendidas,     colocam    em    perigo    a    sobrevivencia,     a
satide,   a   seguranGa   ou  a  dignidade   da  pessoa  humana,.   e

IV  -Grupos   de   riscos:   pessoas   com   60    (sessenta)
ou    mais    anos    de    idade,    pessoas    com    insuficiencia    renal
cr6nica,    pessoas    com   doenGa    respirat6ria    cr6nica,    doenga
cardiovascular,    acometidas   de   cancer,    doenGa   autoimune   ou
outras    afecG6es    que    deprimam    o    sistema    imunol6gico    e/ou
gestantes  e  lactantes.

CAP±TULO   I
DAs  MEDIDAs   DE   EMERG£NclAs   GERAls   NO  aMBITO  DO  MUNlc±plo  DE

AUGUSTIN6POLIS

Art.    3°.    Em   todo   o   territ6rio   do   Municipio   de
Augustin6polis,      enquanto     durar     o     Estado     de     Calamidade
Pilblica       decorrente       da       pandemia       causada       pelo       novo
Coronavirus     (COVID-19),     ficam    estabelecidas    as    seguintes
medidas :

I   -Suspensao:

a)   De  visitas   em  hospitais  ptiblicos  municipais  e
particu1ares,.
b)       De      visitas       em      estabelecimentos      penais
unidades   socioeducativas  municipais;
a)     De    visitas    a    asilos,    orfanatos,    abrigos    e
casas  de  acolhimento  municipais,.   e

11   -Proibi?ao  de:

a)    realizaGao   de   eventos   sociais   e   de   reuni6es
de    qualquer    natureza,     na    primeira,     segunda    e
terceira  fase  de  carater  ptiblico  ou  privado,   com
mais    de    5     (cinco)    pessoas,    exceto    reuni6es    de
governanGa        que        tenham        como        obj etivo        o
enfrentamento    da    pandemia,     e    pessoas    da   mesma
familia    que    coabitam    e    outras    exceG6es    deste
Decreto,.   e

b)   permanencia  e   transito  de  pessoas   em  areas   de
lazer      e      convivencia,       ptiblica      ou      privada,
inclusive   em   condominios   e   residenciais,    com   o
objetivo       de       realizar       atividades       fisicas,
festivas      e      outras      atividades      sociais      sem



ESTADO   DO   TOCANTINS
PREFE ITURA  MIJNICIPAL  DE   AUGUSTIN6POI.IS

Rna  D.   Pedro   I   n°   352   -Cent.ro  -CNpr  n°   00.237.206/0001-30
Fone:   63  3456-1232  auguBtlnopolis@gnail.con

relevancia   ptiblica   que    envolva   aglomeraG6es   de
p e s s o a s ,.

Ill   -DeterminaGao  que:

a)       a      Vigilancia      Sanitaria      -      VISA      e      as
Vigilancias      Epidemiol6gicas      e      em      Satide      do
municipio    promovam,     no    ambito    das    respectivas
competencias,    o   controle   de   entrada   e   acesso   de
veiculos   no  Municipio  de  Augustin6polis,   devendo
os      proprietarios      e/ou      condutores      bern     como
passageiros     informar,      de     forma     fidedigna,      o
preenchimento  do   formulario   entregue   e   com  todas
as     informaG6es     necessarias     ao     monitoramento,
prevenGao,       fiscalizaGao      e      enfrentamento      do
COVID-19,      fica     as     medidas     acima     mencionadas
condicionadas       conquanto       a       necessidade       de
instalaGao  de  barreiras  sanitarias;

b)      o     transporte     coletivo     intermunicipal     de
passageiros,     ptiblico     ou     privado,      em     todo     o
territ6rio   do   Municipio   de   Augustin6polis,    seja
realizado   sem   exceder   a   metade   da   capacidade   de
passageiros   sentados,.

a)    os   fornecedores   e   comerciantes   estabelecerao
limites   quantitativos   para   a   aquisiGao   de   bens
essenciais   a   satide,    a   higiene   e   a   alimentaGao,
para   evitar   o   esvaziamento   do   estoque   de   tais
mercadorias,    visando    que    todos    os    consumidores
tenham  acesso   aos  produtos;

d)   os   estabelecimentos   comerciais   f ixem  horarios
ou   setores   exclusivos   para   atender   os   clientes
com    idade     superior    ou    igual     a     60     (sessenta)
anos,    mediante    comprovaGao   e   aqueles   de    grupos
de       riscos,       conforme       auto      declaraGao,       com
cadastro         a         ser         realizado         junto         ao
estabelecimento,        evitando-se        o       maximo        a
exposigao   ao   contagio   pelo   COVID-19,.   e

sEc:fro   I
DAS   ATIVIDADES   EDUCACIONAIS
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Art.    4°.   As   atividades   educacionais   presenciais
na  rede  municipal   e   rede  privada,   ficam  suspensas  ate  o  dia
31    (trinta   e   urn)    de    julho   do    ano    corrente,    ressalvada   a
existencia   de   estudos   apontando   a   viabilidade   de   retomada
em  prazo  anterior  as  aulas  presenciais.

§   1°.   As   instituiG6es   de   ensino   poderao   fazer   o
uso  de  meios   e   tecnologias   de   informaGao   e   comunicaGao  para
a    oferta    de    aulas    nao    presenciais,     por    interm6dio    de
plataformas   digitais,    radiodifusao   ou   outro   meio   admitido
na  legislaGao  pertinente  e  vigente.

§   2°.    A   fim   de   garantir   o   acesso   aos   contetidos
ofertados    na    forma    do    §    10,     as    instituig6es    de    ensino
poderao  disponibilizar  salas  de  informatica  ou  laborat6rios
aos   alunos   que   nao   tern   condiG6es   de   dar   continuidade   dos
estudos   a   partir   de   suas   residencias,    sendo   obrigat6ria   a
adoGao  das  medidas   de   seguranGa  instituidas  pelo  art.   11.

§      3°.       As      instituiG6es      de      ensino      poderao
desenvolver          atividades          administrativas           internas,
indispensaveis   para    a   oferta   de   aulas   por   interm6dio   de
plataformas   digitais   e/ou   outros,    desde   que   observados   os
cuidados  mencionados   no   art.   11   deste   Decreto.

§   4°.   os   ajustes   necessarios   para   o   cumprimento
do    calendario    escolar    serao    estabelecidos    pelos    6rgaos
competentes,   ap6s  o  retorno  das  aulas  presenciais.

sEgfio  11
DOs  DEMAls   sERvlc:Os   pdel.IcOs  NO  aMBITO  DA  ADMINlsTRAc:ao

PdslilcA  DIRETA  E   INDIRETA

Art.       5°.       os       6rgaos       e       as       entidades       da
Administrac;ao   Ptiblica   Municipal    Direta   e   Indireta   deverao
adotar,     para    fins    de    preven€ao    da    transmissao    do    novo
Coronavirus,      no     que     couber,      as     medidas     permanentes     e
segmentadas,     determinadas     neste     Decreto,      observadas     as
determinaG6es   especiais   de  que   trata  esta   see:ao.

§   1°.   A  AdministraGao   Ptiblica   Direta   e   Indireta
Municipal,     devera     limitar     o     atendimento    presencial     ao
ptiblico,      apenas     aos     serviGos     essenciais,      observada     a
manutenGao   do   servic:o   ptiblico,    preferencialmente   por   meio
de  tecnologias  que  permitam  a  sua  realizaGao  a  distancia,   e
ainda :



essenciais
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I  -  Organizar  servi€os  pilblicos   e  atividades  nao
por    meio    de    tecnologias    que    permitam    a    sua

a      distancia,       dispensando      os       servidores,
ptiblicos      e      estagiarios      do      comparecimento

colocando-os,        obrigatoriamente,        em       tele
sem    prejuizo    de    suas    remuneraG6es    ou    bolsas-

11       -       Dispensar       o       grupo       de       risco       do
comparecimento  pessoal,   com  desempenho   laboral   em  regime   de
home   office,    antecipagao   de   urn  periodo   de   f6rias   ou   abono
das      faltas,      mediante     decisao      fundamentada     da     chefia
imediata,.

Ill  -Exigir  daqueles  que  estejam  exercendo   suas
atividades      em      tele      trabalho,      os      mesmos      padr6es      de
desempenho       funcional       anteriores,        sob       pena       de       ser
considerado     antecipaGao     de     f6rias     e     responsabilizaGao
administrativa,.

IV   -    Dispensar   a   utilizaGao   de   biometria   para
registro    eletr6nico    do    ponto,     devendo    ser    realizada    a
aferiGao  da  efetividade  por  outro  meio   eficaz   de  acordo   com
as   orientaG6es   definidas  de   cada  6rgao  ou  entidade,.   e

V   -    Determinar    que    as    empresas    prestadoras    de
serviGos    terceirizados    procedam   ao    levantamento    de    quais
sao    os     seus    empregados    que    se    encontram    mos    grupos    de
riscos   para   avaliaGao   da   necessidade   de   haver   suspensao   ou
a   substituigao   temporaria   na   prestaGao   dos   serviGos   desses
terceirizados .

§   2°.   As   reuni6es   de   trabalho,    sess6es/reuni6es
de   conselhos   e   outras   atividades   que   envolvam  aglomera€6es
de   pessoas   deverao   ser   realizadas,    na   medida   do   possivel,
sem   presenGa    fisica,    por   meio   de   uso   de    tecnologias    que
permitam  a   sua   realizaGao   a  distancia.

§     3°.      Os     servidores,      empregados     pilblicos     e
estagiarios     municipais     deverao     permanecer     em     ambiente
domiciliar,     salvo    no     caso    de    atendimento    dos     serviGos
essenciais    e    deslocamentos    indispensaveis,     sob    pena    das
sanG6es   impostas   nos   arts.    267   e   268   do   C6digo   Penal   e   as
demais  penalidades  administrativas.
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Arc.   6°.   A  Secretaria  Municipal   de  AdministraGao
e         Desenvolvimento         Econ6mico         -          SEMADE ,          expedira
regulamentagao  dispondo   sobre  os  horarios   de  atendimento  ao
ptiblico     em     relaGao     aos      serviGos     ptiblicos     essenciais,
enquanto   perdurar   o   Estado   de   Calamidade   Ptiblica,    ficando
permitido   o   estabelecimento   de   turnos   de   funcionamento   dos
6rgaos   e  unidades   administrativas   da  Secretaria  de   Saride:

Paragrafo  dnico.   Ficam  os   Secretarios  Municipais
e     os     Dirigentes    maximos     das     Unidades     da    AdministraGao
Ptiblica  Municipal   Direta   e   Indireta   autorizados   a   convocar
os   servidores,    cujas   funG6es   sejam   consideradas   essenciais
ao    cumprimento    do    disposto    neste    Decreto,     especialmente
aqueles     com    atribuiG6es     de     fiscalizaGao     e     de     serviGos
medicos,     dentre    outros,     para    atuarem    de    acordo    com    as
escalas  estabelecidas  pelas  respectivas  chefias.

Art.      7°.     os     poderes     e     6rgaos     independentes
municipais,     bern    como     a    AdministraGao     Ptiblica     Direta     e
Indireta  Federal  e  Estadual,   em  todo  o  territ6rio  municipal
deverao  limitar  o  atendimento  presencial   ao  ptiblico,   apenas
aos    serviGos    essenciais,    ofertando    os    serviGos    ptiblicos,
preferencialmente   por   meio   de   tecnologias    que   permitam   a
sua  realizaGao  a  distancia.

CAP±TULO   11
DAS   FASES   DO   DISTANCIAMENTO   SOCIAL   CONTROIADO

Art.     80.     Para    resguardar    a    satide    coletiva    da
populac:ao     e     a     economia     local,      ficam     estabelecidas      4
(quatro)      fases     para     retomada     das     atividades,      segundo
crit6rios   de   proteGao   a   saiide,    e   os   econ6micos   e   sociais
indispensaveis   ao   atendimeri_to   das   necessidades   basicas   da
comunidade :

I    -    Na    Primeira    Fase    -    distanciamento    social
controlado    -    6    constituida    pelas    atividades    essenciais
indicadas   no   Anexo   I    deste   Decreto,    podendo   ser   alterada
conforme    crit6rios    sanitarios,     de    satide    e    econ6micos    a
qualquer  tempo;

a)  inicio   a  partir  de   25   de  maio   de   2020.

11    -    Na    Segunda    Fase    -    distanciamento    social
seletivo    -    sera    mantido    o    funcionamento    das    atividades
descritas    no    Anexo    I    e    Anexo    11,     podendo    ser    alterada
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conforme    crit6rios    sanitarios,     de    saiide    e    econ6micos    a
qualquer  tempo;

a)  inicio  a  partir  de   5   de   junho  de   2020.

Ill    -    Na    Terceira    Fase    -    abertura    comercial
seletiva   -   sao   permitidas   todas   as   atividades   COM  EXCEGfo
das   constantes   no  Anexo   Ill,   podendo  ainda,   serem  alteradas
conforme    crit6rios    sanitarios,     de    satide    e    econ6micos    a
qualquer  tempo;   e

a)  inicio   a  partir  de   22   de   junho   de   2020.

IV     -     Na     Quarta     Fase     -     abertura     comercial
ampliada   com   prevenGao   continua   -   havera   reabertura   total
com   os    crit6rios    de   proteGao    a    satide    coletiva,    enquanto
houver   circulaGao   do   virus   sem   medida   de   protegao   efetiva
(vacina  e/ou  outro   tratamento  eficaz) ,   podendo  ainda,   serem
alteradas      conforme     crit6rios      sanitarios,      de     satide     e
econ6micos   a   qualquer   tempo.

a)  inicio  a  partir  do  dia   1   de   julho  de   2020.

§   1°.    o   Comite   de   Prevengao   e   Enfrentamento   ao
COVID-19,    instituido   pelo   Decreto   067/2020,    a   partir   deste
ordenamento   a   cada   08    (oito)    dias,    se   reunira   e   decidira
conjuntamente    com    as    autoridade    em    satlde    do    Municipio    e
ainda  de  acordo   aos   atos  baixados  pelas   autoridade   em  satide
estaduais   e   federais   confirmando   (mantendo)   ou  alterando   as
atividades   comerciais   nas   respectivas   fases,   com  crit6rios
sanitarios,    de    saiide   e   econ6micos,    bern   como   realizarao   o
enquadramento    e    horarios    de    outras    atividades    econ6micas
nas   respectivas   fases.

§    2°.     As     atividades     essenciais     indicadas    no
Anexo   I   deste   Decreto   e   as   demais    atividades   enquadradas
nas    fases    acima,     em    concordancia    com   o    enquadramento    do
Poder     Pilblico     Municipal,      Estadual     e     Federal,      poderao
funcionar   desde   que   observadas   as   restriG6es   e   observadas
as  medidas   sanitarias  permanentes   e   segmentadas.

Art.9°.   Para   enquadramento,   evoluGao   e   retroac:ao
nas     fases     de     reabertura     das     atividades,     o     Comite     de
PrevenGao        e        Enfrentamento        ao        COVID-19,         realizara
monitoramento   continuo   dos   crit6rios   estabelecidos   de   cada
fase,     usando    como     indicador    habilitador    de     indice    de:
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testagem,      capacidade      de      tratamento,      leitos
disponiveis   na   rede
de     recuperados     e
dispostos   na  matriz
no                site
Boletins/Relat6rios

de       UTls
estadual,    evoluGao   do   contagio,    numero
de     6bitos     e     adotando     os     crit6rios
de   categorizagao   que   estara   disponivel
www . augustinopolis . to . gov . br

de   AG6es:
aba

cAP±TUIIo  Ill
DAs   REGRAs  DE   pROTE€fo  A  sAfroE

Art.       10.       As      medidas       de      prevenGao       e      de
enfrentamento     a     pandemia     de     COVID-19,      definidas     neste
Decreto   classificam-se  em:

I    -    Permanentes:     de    aplicaGao    obrigat6ria    em
todo    o    territ6rio    municipal,     independentemente    da    fase
aplicavel,.   e

11    -    Segmentadas:    de    aplicaGao    obrigat6ria    em
todo   territ6rio   municipal   conforme   a   respectiva   fase,    com
intensidades       e       amplitudes       variaveis,       definidas       em
protocolos  especificos  para  cada   fase.

Paragrafo   dnico.    Sempre   que   necessario,    diante
de   evidencias   cientificas   ou   analises   sobre   as   informaG6es
estrat6gicas    em   sailde,    poderao    ser    estabelecidas   medidas
extraordinarias   para   f ins   de   prevenGao   ou   enfrentamento   a
pandemia   de   COVID-19,   bern  como   alterar   o  periodo   e   o   ambito
de      abrangencia     das      determinaG6es      estabelecidas      neste
Decreto .

SEC,ao   I
DAs  MEDIDAs   sANITaRIAs   pERMANENTEs

liberados,
Estado    de
observar  o

Art.         11.         Os        estabelecimentos        comerciais
independentemente   da   fase,    enquanto   perdurar   o
Calamidade    Ptiblica    em    Augustin6polis,     deverao
seguinte :

I   -   A   realizaGao   de   limpeza   minuciosa,    diaria,
de   todos   os   equipamentos,    componentes,    peGas   e   utensilios
em  geral,.

11   -   DisponibilizaGao   de   todos   os   insumos,    como
alcool    70%     (setenta   por   cento),    luvas,    mascaras    e   demais
equipamentos     recomendados    para     a    manutenGao     de     higiene
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pessoal     dos      funcionarios     e     demais     participantes     das
atividades  autorizadas,.

Ill       -       Dispensar       a      presenGa       fisica       dos
trabalhadores    enquadrados   no   grupo   de   risco,    podendo   ser
adotado    tele trabalho,     f6rias    individu
aproveitamento   a   antecipaGao   de

ais    e    coletivas,
e   outras   medidas

estabelecidas   no   art.   3°   da  Medida   Provis6ria  n°   927,   de   22
de   marGo    de    2020,     adotando    para    os    demais    trabalhadores
sistemas  de  escalas,   revezamentos  de   turnos   e   alteraG6es  de
jornadas,     com    o    objetivo    de    reduzir    fluxo,     contatos    e
aglomeraG6es;

IV   -   Permitir   a   entrada   apenas   de   clientes   com
mascaras   ou,    se  possivel,   oferta-las   a   todos   na   entrada   do
estabelecimento,      assim    como     possibilitar     o     acesso     dos
clientes   a   higienizaGao   com   alcool   70%    (setenta   por   cento)
ou  lavat6rios   com  agua  e   sabao  e/ou  sabonete  para   fazerem  a
devida  assepsia  das  maos,.

V  -   Impedir   a   entrada   de   crianGas   e   controlar   a
entrada  de   compradores,   a   fim  de   evitar   quaisquer   tipos   de
aglomerag6es  nos   estabelecimentos   comerciais;

VI  -   Fixar  horarios  ou  setores   exclusivos  para  o
atendimento   de   clientes   com   idade   superior   ou   igual   a   60
(sessenta)    anos    de    idade,    mediante    comprovaGao    e    aqueles
dos   grupos  de   riscos,   conforme  auto  declaraGao,   evitando  ao
maximo   a   exposiGao   ao   contagio   pelo   COVID-19;

VII   -   A   limitaGao   de   40%    (quarenta   por   cento)   da
area  de  circulac:ao  interna  de   clientes,   nao  computando  area
externa   e   administraGao,    sendo   no   caso   de    filas    fora   do
estabelecimento,    os   clientes   deverao   manter   distancia   de,
no     minimo,      2m      (dois     metros)      urn     do     outro,      cabendo     a
responsabilidade   ao   proprietario   do   com6rcio   de   manter   a
ordem  e  o  distanciamento  deles  na  area  externa  da   loja,.   e

§    1°.    os    vel6rios    de    cadaveres    de    6bitos    nao
relacionados   a   COVID-19   deverao   ser   limitados   a  presenGa   de
10    (dez)    pessoas   no   ambiente,   podendo   revezar   entre   outras
pessoas,    com   duraGao   maxima   de    2h    (duas   horas),    com   urna
funeraria      fechada,       mantendo       sempre      os       cuidados      do
distanciamento  entre  os  visitantes  e  a  devida  higienizaGao.
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§  2°.   Em  caso  de  morte   confirmada   ou   suspeita  de
COVID-19   os   vel6rios   estarao   suspensos,   devendo   o   corpo   ser
colocado  em  urna  funeraria  lacrada  e   ser  levado  diretamente
para  sepultamento.

§  30.   No   caso   de   hot6is   e   hospedarias,   o   serviGo
de    caf6    da    manha,     almoGo,     jantar    e    afins    deverao    ser
servidos   de   forma   individualizada   na   pr6pria   acomodaGao   do
h6spede .

§   4°.   Nos   estabelecimentos   comercias,    bancarios
e   lot6ricas,    6   necessario   que   haja   controle   de   distancia
minima    (2metros)    entre   os   usuarios,    evitando   aglomeraG6es,
ficando  a   cargo  da  diregao  dos   locais   a  organizaGao.

§    5°.     Caso     ocorra     descumprimento     das     regras
estabelecidas   neste   dispositivo,   havera   aplicaGao   de   multa
e       demais       penalidades       cabiveis,       conforme       legislagao
pertinente .

Art.     12.     Em    todo    territ6rio    do    Municipio    de
Augustin6polis,    independentemente   das   fases   mencionadas   no
art.   8°   do  presente   Decreto,   devera:

I  -0  transporte  de  taxi,   como  tamb6m  motoristas
de      aplicativos      podera      ser      realizado      sem     exceder      a
capacidade    de    1     (urn)     motorista    e    2     (dois)     passageiros,
exceto     nos      casos     de     pessoas      que      coabitam      (da     mesma
familia),      devendo     todos     os     ocupantes     fazer     o     uso     de
mascaras;   e

11    -    Os    concessionarios    e    permissionarios    do
transporte    coletivo    e    seletivo    por    lotaGao,    bern   como    a
todos  os   responsaveis  por  veiculos  do  transporte  coletivo  e
individual,   piiblico  e  privado,   de  passageiros,   inclusive  os
de   aplicativos,    al6m   dos   cuidados   mencionados   no   art.    11,
estes   deverao  adotar,   no  minimo,   as   seguintes  medidas:

a)    a    realizaGao    de    limpeza   minuciosa,    diaria,
dos    veiculos     com    utilizagao    de    produtos     que
impec:am     a     propagaGao     do     virus,      como     alcool
liquido,    soluGao   de   agua   sanitaria,   quaternario
de  am6nio,   biguanida  ou  glucoprotamina;

b)       a      realizaGao      de      limpeza      constante      de
superficies   e   pontos   de   contato   com   as   maos   dos
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usuarios,       como      roleta,       bancos,      balatistres,
corrimao    e    sistemas    de    pagamentos,     com   alcool
liquido   a   cada   viagem   no   transporte   individual
e,      no     minimo,      a     cada     turno     no     transporte
coletivo;

a)     a    utilizaGao    dos     veiculos     com    janelas     e
alGap6es   de   teto   abertos,   para  melhor   circulaGao
do  ar,.

d)     constante    higienizaGao    do    sistema    de    ar-
condicionado,.

e)      a     utilizaGao,      preferencialmente,      para     a
execuGao   do   transporte   e   montagem   da   tabela   de
horaria,   veiculos   que   possuam   janelas   passiveis
de   abertura    (janelas   nao   lacradas),    utilizando
os  demais   veiculos   apenas   em  caso  de  necessidade
e   para   f ins   de   atendimento   pleno   da   programaGao
de  viagens;

f)    adoc:ao   de   cuidados   pessoais   pelos   motoristas
e   cobradores,    sobretudo   da   lavagem   das   maos   ao
fim   de   cada   viagem   realizada,    da   utilizaGao   de
produtos     ass6pticos     durante     a     viagem,      como
alcool    em    gel     e    da    observancia    da    etiqueta
respirat6ria,.   e

g)    fixaGao,   em  local   visivel   aos  passageiros,   de
informaG6es      sanitarias      sobre     higienizaGao     e
cuidados   para   a  prevenGao   do   COVID-19.

Paragrafo   tinico.   Caso   ocorra   descumprimento   das
regras  estabelecidas  neste  dispositivo,   havera  aplicaGao  de
multa    e    demais   penalidades    cabiveis,    conforme    legislagao
pertinente .

SEC,ao   ==
DAS   MEDIDAS   SANITfiRIAS   SEGMENTADAS

Art.     13.     As     medidas     sanitarias     segmentadas,
destinadas  a  prevenir  e  enfrentar  a  evoluGao  da  pandemia  de
COVID-19,    respeitando   o   equilibrio   entre   o   necessario   para
a   promoGao   da    satide   ptiblica   e    a   manutenGao   do    desempenho
das    atividades    econ6micas,    serao    definidas    em   protocolos
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especificos,      conforme     o      setor     ou     grupos      de      setores
econ6micos   e   tern  aplicaGao   cogente  nas   respectivas   fases.

Art.    14.    As   medidas    sanitarias   segmentadas    sao
de  aplicaGao   cumulativa   com  aquelas   definidas   neste   Decreto
como   medidas    sanitarias   permanentes,    bern   como   com   aquelas
fixadas     nos     decretos     estaduais     em    conformidade     com    as
normas  municipais  vigentes.

Art.    15.   Os   protocolos   que   definirem   as   medidas
sanitarias   segmentadas   poderao   estabelecer,    dentre   outros
criterios      de      funcionamento     para      os      estabelecimentos,
pilblicos  ou  privados,   comerciais  ou  industriais:

I     -     Teto     de     operaGao,      compreendido     como     o
percentual    maximo    de    pessoas,     trabalhadores    ou    nao,    que
podem  estar  presentes,   ao  mesmo   tempo,    em  urn  mesmo   ambiente
de   trabalho,    fixado   a   partir   do   limite   maximo   de   pessoas
por   espago   fisico   livre,    conforme   estabelecido   no   teto   de
ocupaGao   pelo    Corpo   de   Bombeiros    e/ou   pelo   poder   ptiblico
municipal,.

11   -   Modo   de   operaGao,.

Ill  -  Horario  de  funcionamento;

IV  -RestriG6es  especificas  por  atividades,.

V      -       Obrigatoriedade       de      monitoramento       de
temperatura;   e

VI        -        Obrigatoriedade        de        testagem        dos
trabalhadores .

Art.   16.   Os   protocolos   serao  disponibilizados   na
rede  mundial  de  computadores,   no  sitio  eletr6nico  oficial.

CAP±TULO   IV
DA   FISCAI.IZAC:AO

Art.      17.      A     AdministraGao      PTlblica     Municipal
Direta   e    Indireta   atuara   de    forma   en6rgica   no    combate   a
contengao/erradicaGao     do     COVID-19     e     na     fiscalizaGao     do
presente  Decreto,   compreendendo  os   seguintes   6rgaos:
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I    -    0    Municipio    com    a    cooperaGao    da    Policia
Militar  e   Secretaria  de   SeguranGa   Publica   ficam  responsavel
por   orientar,    fiscalizar   e   desfazer/dispersar   aglomeraG6es
de   pessoas,    sendo   permitido    o   uso   da    forGa   necessaria    e
proporcional  para  o   cumprimento  do  disposto  neste  Decreto;

11    -    0   Municipio    com   a    cooperaGao   do    Corpo   de
Bombeiro    Militar     fica    responsavel    pela     fiscalizagao    de
estabelecimentos      comerciais,      conquanto     a      sua     ocupaGao
interna  maxima  autorizada;

a)na      ausencia      do      Corpo      de      Bombeiros      fica
responsavel   e   autorizado   pela   fiscalizac:ao   de
estabelecimentos    comerciais,    conquanto   a    sua
ocupac:ao    interna    maxima,     de    acordo    as    suas
competencias   a   Vigilancia   Sanitaria   Municipal
e   Fiscalizagao  de   Posturas   do  Municipio.

Paragrafo   dnico.    Os   6rgaos   estabelecidos   neste
Capitulo    deverao    atuar    na    aplicaGao    de    multa    e    demais
penalidades  cabiveis,   conforme  legislaGao  pertinente.

CAP±TULO  V
DEVERES   E   RECOMENI)AC:6ES

Art.     18.     E    obrigat6rio    o    uso    de    mascara    de
protegao     facial     em     qualquer     local,      principalmente     em
recintos    coletivos,     compreendido    como    local    destinado    a
permanente      utilizaGao      simultanea      por      varias      pessoas,
fechado    ou    aberto,     privado    ou    priblico,     como    tamb6m    nas
areas    de    circulaGao,     nas    vias    ptiblicas    e    nos    meios    de
transporte,.    ocorrendo    o    seu   descumprimento,    acarretara    a
aplicac:ao  de  multa,   conforme   legislaGao   correspondente.

Paragrafo  dnico.   A  mascara  devera  ser  vestida  no
rosto,   de   forma  a  proteger  nariz   e  boca.

Art.   19.   Todo   cidadao  augustin6polino  e   ainda   os
de  municipios  circunvizinhos  que  estejam  e/ou  transitam  por
Augustin6polis    tern    o    clever    de    cumprir    e    fiscalizar    as
restriG6es          e          condic:6es          do          presente          Decreto,
conscientizando-se        da        higienizaGao        necessaria,         do
distanciamento    social,     al6m    de    outras    medidas     que     sao
fundamentais   para   a    contenGao/erradicaGao   do    COVID-19,    no
ambito  do  Municipio  de  Augustin6polis.
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§   1°.    Fica   proibida   a   circulaGao   e   aglomeraG6es
desnecessarias,    especialmente   as   pessoas   pertencentes   aos
grupos  de   riscos.

§  2°.   Fica   determinado:

I   -   Manter   distancia   minima   de   2m    (dois   metros)
entre  as  pessoas;

11   -   Obstar   a    realizaGao   de    festas,    jantares,
aniversarios,   confraternizag6es   e  afins;

§   3°.    Fica   recomendado:

I   -   A   toda   populaGao   higienizar   frequentemente
as  maos   com  agua   e   sabao   e/ou   com  alcool   em  gel   ou   liquido;

11   -   Ampliar   a   frequencia   de   limpeza   de   pisos,
maganetas   e   banheiros   com   alcool   liquido,    soluGao   de   agua
sanitaria,         quaternario        de        am6nio,         biguanida        ou
glucoprotamina;

Ill     -     Quando     possivel,      realizar     atividades
laborais    de    forma    remota    mediante    o    uso    de    ferramentas
tecno16gicas,.

IV  -   Evitar   consultas   e   exames   que   nao   sejam  de
urgencia;

V    -    Locomover-se    em    autom6veis    de    transporte
individual,   se  possivel,   com  vidros  abertos;   e

VI  -  Evitar  atividades   em  grupo,   ainda  que  ao   ar
livre   e   no   convivio   familiar,    exceto   para   a   execuGao   das
atividades  essenciais.

VII       -       evitar       compartilhar       aparelho       de
telefone,      copos,      talheres     e     outros     objetos     de     uso
pessoal;

§   4°.   No   caso   de   convivio   com  pessoas   dos   grupos
de    riscos,     al6m   das    recomendac:6es    acima,     as    pessoas    que
estejam  trabalhando  deverao  adotar  as   seguintes   cautelas   ao
chegarem  nas   suas  respectivas   residencias:
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I   -   Colocar   pano   com   agua   sanitaria   na   entrada
da   residencia,    para   que   todos   possam   esfregar   a   sola   dos
calGados;

11     -    Retirar    os     sapatos     e     deixar     fora     da
residencia;

Ill  -  Retirar  as   roupas   e  lavar  imediatamente,.   e

IV   -   Tomar   banho,    escovar   os   dentes   e   assoar   o
nariz    antes    de    qualquer    contato    com   pessoas    dos    grupos
riscos .

§    5°.     Em    caso    de    descumprimento    das    regras    e
obrigaG6es    previstas    neste     Decreto,     a    populaGao    devera
comunicar   as   autoridades   competentes,    mediante   o   telefone
da    (63)     3456-1576   ou    (63)99942-1669   ou   ainda   ao   numero    190
(cento   e   noventa),   para   apuragao   das   eventuais   praticas   de
infraG6es    administrativas    previstas    no    art.     10    da    Lei
Federal    n°     6.437,     de    20    de    agosto    de    1977,     bern   como    dos
crimes   previstos   nos   arts.   267   e   268   do   C6digo   Penal.

CAP±TULO   VI
DISPOSIC:6ES   TRANSIT6RIAS

alco6licas
pllb i i co s .

Art.     20.     Fica    proibido    o    consumo    de    bebidas
nas     ruas,      avenidas,      praGas     e     em     recintos

Art.     21.     As    medidas    previstas     neste     Decreto
poderao   ser  reavaliadas   a  qualquer  momento,   de  acordo   com  a
situaGao    epidemiol6gica   do   Municipio   ou   a   qualquer   tempo
pata   atender   a   outras   orientaG6es   do  Minist6rio   da   Satide   e
da   Secretaria  Estadual   da   Satide.

Art.    22.    0   Poder   Ptiblico   Municipal   em   razao   do
poder    de    policia    que    lhe    6    conferida    por    lei    e,     sem
prejuizo       da       cooperac:ao       de       outros       6rgaos       Estadual
fiscalizara   o   cumprimento   das   determinaG6es   e   orientaG6es
deste   Decreto,    aplicando,    em   caso   de   infraGao,    as   sanG6es
de   interdic:ao   de   estabelecimentos,    cassa€ao   do   alvara   e/ou
cominaGao     de     multa,      de     forma     isolada     ou     cumulativa,
conforme   estabelecido  nas  normas  municipais   de   regencia,   na
ausencia   de   leis   municipais   ou   normas,   aplicara   as   medidas
adotadas  nas   leis   ou  normas   estaduais   e  ou   federais.
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Paragrafo  iinico   -   no   caso   de   descumprimento   das
determinaG6es  do  presente  Decreto  o   infrator  estara  sujeito
a:

I   -Multa  de  R$   50,00   por   cada   infraGao;
11   -Multa   de   R$   100,00,    se   reincidente;   e
Ill-     Ser     representado     ao    Minist6rio     Ptiblico

Estadual  por  crime   contra  a  ordem  e   a   satide  priblica.

Art.   23.   Aplica-se  aos   que   infringirem  as   normas
estampadas   neste   DECRETO   a   pena   de   detenGao   de   urn  mss   a   urn
ano,      conforme     previsto     no     art.      268     do     C6digo     Penal
(Decreto-Lei   n°   2.848,    de   07   de   dezembro   de   1940)  .

CAP±TUI,O  VII
DISPOSIC:6ES   FINAIS

Art.    24.    Prorrogam-se   os   prazos   e   permanecem   em
vigor  as  medidas   constantes   no   Decreto   n°   066/2020,   Decreto
n°.    080/2020   de   24   de   abril   de   2020   naquilo   que   nao   forem
contrarias   ao  presente  ordenamento.

Art.   25.    Revogadas   as   disposig6es   em   contrario,
este   Decreto   entrara   em   vigor   na   data   de   sua   publicagao,
com  seus   efeitos  validados   a  partir  das   Ooholmin,   do  dia  25
de  maio   de   2020.

MUNIC± PIO          DE          AUGUSTIN6POI,I S ,           ESTAI)O          DO
TOCANTINS,   GABINETE  DO   PREFEITO   aos   25    (vinte   e   cinco)    dias
do  mss   de   maio   de   2020.

•6LIO D8±IVEIRA
-Prefeito  Municipal-

GEDEho  AI'VIS  F±LHO
Secretario  Municipal  de   Saifde
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Registre,   Publique   e   Cumpra-se.



ESTADO   I)0   TOCANTINS
PREFEITURA  MUNICIPAI.  DE   AUGUSTIN6POLIS

Rua  D.   Ped]:a   I   n°   352   -Centro   -CINPF  n°   00.237.206/0001-30
Fone:   63   3456-1232   augustinopolis@gmail.com

ZREXO   I
(ATlvlDADEs   DA  PRIREIRA  EASE  DEVERao   OBEDECER  As   REGRAs

sENITinlAs   ESTABELEclDAs  NO  ART.   11   -IN±clo  A  PARTIR  DO
DIA   25   DE  MAIO   DE   2020)

1.     AGOUGUES     e     PEIXARIAS     -     IIORaRIO     DAS:      06hoomin     -
18hoomin,    podera    funcionar   aos    domingos    das    06hoomin
as   llhooomin  e   fechado  nos   dias   feriados,   6  proibida  a
venda    e/ou    comercializaGao    em    praGas    e    logradouros
ptib 1 i co s .
2.      PADARIAS      e     CAFES     ou     similares      -     HORARIO     DAS:
06hoomin   as   19hoomin,    podera   funcionar   aos   domlngos   e
feriados   das   06hoomin   as   llhoomin,   proibido   o   consumo
no  local.
3.               SUPERMERCADOS ,               MERCEARIAS ,               COMERCIO              DE
HORTIFRUTIGRANfEIROs       E       slMILAREs       -       HORaRIO       DAs:
08hoomin   as   19hoomine   fechado   aos   domingos   e   feriados.
4.       SERVIGOS      DE      ASSISTENCIA     SOCIAL      E      ATENDIMENTO     A
POPULAGAO      EM      ESTADO      DE      VULNERABILIDADE      NOS      6RGAOS
PUBLICO   MUNICIPAL   -HORARIO   DAS:     08hoomin    as    17hoomin
e   fechado  aos   sabados,   domingos   e   feriados.
5.   Indtistrias  -HORARIO  DAS:
6.     GRAFICAS,     FABRICAS,     ESTABELECIMENTOS    DE    CERIGRAFIA
E      OU      PLOTAGEM,      ATELIES,       COSTUREIRAS      E      SIMILARES      -
HORARIO   DAS:    08hoomin   as   17hoomin,    aberto   aos   sabados
das     O8hoomin    ao     12hoomin    e     fechado     aos    domlngos     e
feriados .
7.      SERRALHERIAS,      MARCENARIAS     E      SIMILIRES     -     HOBARIO
DAS:08hoomin     as      17hoomin,      aos     sabados     aberto     das
08hoomin   ao   12hoomin,    apenas   para   entrega   de   servlGos
encomendados,   fechado   aos   domingos   e   feriados.
8.       FISCALIZAGAO      TRIBUTARIA,       AMBIENTAL,       INSPEGAO      DE
ALIMENTOS,       PRODUTOS     E      DERIVADOS      DE     ORIGEM     ANIMAL     E
VEGETAL   -   HORaRIO   DE   FUNcloNAMENTO   INTERNO   DOs   6RGaos
MtJNICIPAIS   E   DAS:08hoomin   as    17hoomin,    e    fechado    aos
domingos   e   feriados,   podendo   a   fiscalizaGao  ocorrer  de
oficio  e  por  denuncia  a  qualquer  tempo  e  horario.
9.        ESCRIT6RIOS        DE       CONTABILIDADE       -       HORARIO       DAS:
08hoomin   as   17hoomin,    fechado   aos   sabados,    domingos   e
feriados .
10.     ATIVIDADES     DE    ATENDIMENTO    AO    PUBLICO    EM    AGENCIAS
BANCARIAS,      CASAS     LOTfiRICAS,      COOPERATIVAS     DE     CREDITOS
OU           ESTABELECIMENTO           CONGENERES           -           HORARIO           DE
FUNCIONRENTO   DOS   CAIXAS   ELETRONICOS   DAS:    07hoomin   as
22hoomin   -   HORaRlo   DE   ATENDIMENTo   INTERNo   Ao   pdBLICO
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NAS   AGENCIAS   BANCARIAS : ocorrera   conforme   regulamento
do    BANCO    CENTRAL,     para    os    bancos    e    estabelecimento
congeneres   que   atenderam   aos   Programas   governamentais
ou   privados    de    distribuigao    de    renda,    destinados    a
mitigar   as   consequencias   econ6micas   da   emergencia   de
sailde   pilblica   de    que    trata   a   Lei   n°.    13.979/2020,    6
obrigat6rio   a   utilizaGao   de   senhas   para   o   controle,
organizaGao     da     fila     e     celeridade     e     eficacia     no
atendimento      -      HORinlo      DE      FUNCIONAMENTO      DA      CASA
LOT±RICA  DAS:    08hoomin   as   18hoomin.
11.       OFICINAS       MECANICAS       DE      AUTOM6VEIS,       MAQUINAS       E
IMPLEMENTOS     E     DE    BICICLETAS,     AUTOPEGAS    E     SERVIGOS     DE
MANUTENGAO   EM   GERAL,    BORRACHARIAS,     LAVA-JATOS   E    POSTOS
DE       LAVAGEM      ESPECIAL       DE       VEICULOS       -       HORiRIO      DAS:
09hoomin     as      17h30min,      aos      sabados      das      O8hmin     ao
12hoomin  e   fechados   aos   feriados   e   domingos   6   proibida
a   permanencia   de    clientes   nos   estabelecimentos   -   as
OFICINAS    MECANICAS,      SERVIGOS     DE    MANUTENGAO    EM    GERAL,
BORRACHARIAS,     LAVA-JATOS    E    POSTOS    DE    LAVAGEM    ESPECIAL
DE        VEICULOS,        podera        funcionar        excepcionalmente
enquanto       perdura       os       efeitos       da       COVID-19,        no
atendimento    emergencial     em    feriados,     domingos,     aos
veiculos      oficiais:       AMBULANCIA,       VIATURAS       POLICIAIS
(MILITAR       E       CIVIL)        PODER       JUDICIARIA       em       veiculos
oficiais     do     Poder     Publico     Municipal      (veiculos     do
Municipio   de  Augustin6polis)  .
12.       COMERCIO      DE      PRODUTOS VETERINARIOS     E     ATIVIDADES
AGROPECUARIAS,      CONSULT6RIOS     VETERINARIOS,      PET     SHOPS,
COMERCIO      ATACADISTA      E      DISTRIBUIDORAS       DE      INSUMO      DE
SAUDE,    LIMPEZA,    HIGIENE   E/OU   DE   GENEROS   ALIMENTICIOS    -
HORinlo   DAS:    09hoomin   as   17h30min,    aberto   aos   sabados
das     O8hoomin     ao     12hoomin     nos     domingos     e     feriados
(sendo  autorizado   atendimento   em  caso  de   emergencia   em
especial   as   atividades  agropecuarias   e  pets.
13.      COMERCIO     DE     MATERIAIS DE     CONSTRUGAO,      FERRAGENS,
OBRAS        E         SERVIGOS         DE        ENGENHARIA,         ATIVIDADES         DE
coNSTRUGAo   clvlL   E   slMILAREs   -HORaRlo   DAs:09hoomin   -
as      17h30min,      aos     sabados     aberto     das      O8hoomin     ao
12hoomin  e   fechados   aos   domingos   e   feriados.
14.              SERVIGOS              DE             TELECOMUNICAGAO ,               INTERNET ,
FORNECIMENTO         E         MANUTENGAO          DE         AGUA         E          ESGOTO,
FORNECIMENTO       E       MANUTENGAO       DE       ENERGIA       ELETRICA       -
HoriRIO:    Conforme    ato   regulamentador   das    respectivas
concessionarias    e   demais    atos    do    governo    estadual    e
federal .
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15.    SERVIGOS    REFERENTES   AO   CONSERTO   E/OU   MANUTENGAO    DE
APARELHOS       DE       CELULAR,        TELEFONE       FIXOS,        EQUIPAMENTO
ELETROELETRONICOS,     APARELHOS    E    UTENSILIOS     DOMESTICOS,
COMPUTADORES    E    PERIFERICOS    E    DE     SERVIGOS     SIMILARES    -
HORaRIO   DAS:    09hoomin   as    17h30min,    aos   sabados   aberto
das    O8hoomin    ao    12hoomin,     e    fechados    aos    domingos    e
feriados .
16.      MAGAZINES     E/OU     LOJAS     DE     DEPARTAMENTOS,      GALERIAS
COMERCIAIS,       LOJAS      DE      TECIDOS,       LOJAS      DE      CALGADOS      E
MATERIAL   ESPORTIVOS,    ARMARINHOS,    AVIAMENTO,    PAPELARIAS
E      LIVRARIAS,       BOMBONIERES        (doces       e       chocolates)       E
CONGENRES   -   HORfiRIO   DAS:    09hoomin   as    17h30min,    aberto
aos   sabados   das   O8hoomin   ao   12hoomin,    fechados   ap6s   o
horario  estabelecido,   aos  domingos   e   feriados.
17.    SALOES    DE   BELEZA,    BARBEARIAS,    CLINICAS    DE    ESTETICA
E    SIMILARES    -   HORfiRIO   DAS:     12hoomin    as    20hoomin,     aos
sabados   aberto   das   O9hoomin   as   18hoomin   e   fechado   aos
domingos   e   feriados.
18.      SERVIGOS     DE     TRANSPORTE,     ARMAZENAMENTO,     ENTREGA
LOGISTICA      DE       CARGAS       PARA      ATENDER      ESPECIALEMTNE
COMERCIO    ESSENCIAL    -    HORfiRIO:     Comercial,     proibida
circulaGao   e/ou   transito   fora   do   horario   estabelecido
e   nos   domingos   e   feriados,   exceto quando   se   tratar   de
abastecimento    de    carga    especial    como    oxigenio,     gas
natural  e  combustivel   e  derivados.
19.        FARMACIAS       E       DROGARIAS -      HORARIO: 07h30min      as
22h30min        (quando       e        se       houver       necessidade       em
decorrencia   da   pandemia   da   COVID-19   -funcionar   24h),
e   nos   feriados   e   finals   de   semana   enquanto   perdura   a
pandemia   6   permitido   farmacia   ou   drogaria   que   esteja
de      plantao      realize      o      atendimento      24h,       caso      o
estabelecimento     nao     tenha     condiG6es     de     atender     a
comunidade    os    demais    estabelecimento    do    ramo    estara
autorizada     a     realizar     o     atendimento     aos     cidadaos
augustin6polino,    6    obrigat6rio    fixaGao    do    numero    de
telefone/celular   em   local   visivel   e   de   facil   acesso
aos  clientes.
20.     POSTOS     DE    COMBUSTIVEIS,     COMERCIO    DE    GAS    NATURAL,
sERvlGO    DE    SEGURANGA   E    sERvlGOs    FUNERARIOs    -    HORaRIO
DAS:      -     06hoomin     as     22h30min,       (os     estabelecimentos
citados    quando   houver    a   necessidade   podera    realizar
atendimentos/serviGos    al6m   do    horario    estipulado,     e
ainda   os   Postos   de   Combustiveis   fica   autorizado   e   na
obrigatoriedade   enquanto   perdura   a   pandemia   da   COVID-
19   a   abastecer   veiculos   oficiais   e   em   servic:os   tais
como:    Ambulancia,    Viaturas   da   Policia   Militar,    Corpo
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de  Bombeiros   e   Policia  Civil,   do   Judiciario  e  do   Poder
Pilblico  Municipal)  .
21.      UBS-      UNIDADE      BASICAS      DE      SAUDE      -     HORARIO     DAS:
08hmin   as   18hoomin,    e   fechado   aos   sabados,    domlngos   e
feriados-   LABORAT6RIOS   DE   ANALISES   CL±NICAS   E   CLINICAS
DE    OFITALMOLOGICA    E    6TICAS    -    HORARIO    I)AS:     08hmin    as
18hoomin,    podera   funcionar   aos   sabados   de   O8hoomin   ao
12hoomin   e   fechado   aos   domingos   e   feriados   -   CLfNICAS
DE           SA6DE ,            CL±NICAS           ODONTOL6GICAS           -           HORARIO
DAS:08hoomin   as   20hoomin,   podera   funcionar   aos   sabados
das    O8hoomin    ao    12hoomin    e    fechados    aos    domlngos    e
feriados   -   HOSPITAIS   -   HORARIO:   Em   regime   de   24    (vinte
e   quatro)   horas.
22.ATIVIDADES         DO        COME:RCIO        DE         BENS        E         SERVIGOS,
INCLUIDAS     AQUELAS     DE     REPOUSO      (HOTEIS,      POUSADAS     E/OU
HOSPEDARIAS)  ,    LIMPEZA    (FOSSA)  ,     SERVIGOS    DE    SANITIZAGAO

(CONGENERES)    E   TAXI   -HORARIO:    Comercial.
23.      RESTAURANTES,      CHURRASCARIAS,      PIZZARIAS,      COMERCIO
DE    COMIDA   CASEIRA,    ADEGAS    E    LANCHONETES    EM   GERAL,     PARA
COMERCIALIZAGAO     E      RETIRADA     EXCLUSIVA     NO      SISTEMA     DE

(DRIVE-THRU      E      TAKE      AWAY)       OU      ENTREGA      EM      DOMIcfLIO
( DELIVERY )          -         HORARIO :          LIVRE ,          e         proibido         a
comercializagao  no   local.

ZREXO   11
(PERMITE   ATIVIDADES   DA   PRIMEIRA  E   SEGUNDA   EASES,   QUE

DEVERao  OBEDECER  As   REGRAs   sANITinlAs  ESTABEI.EclDAs  NO  ART.
11)  ,   A  PARTIR  DE   o5   ruNHO  DE   2o20

1. ESCRIT6RI0   DE   ADVOCACIA,    IMOBILIARIO, CORRETORAS DE

IM6VEIS   E   DE    SEGUROS   E    SIMILARES.
2. RESTAURANTES,     CHURRASCARIA,     PIZZARIAS, LANCHONETES
EM GERAL,     SORVETERIAS    E    AFINS    PARA CONSUMO    NO LOCAL,

proibido  o  consumo  de  bebida  alco6lica.
3. ATIVIDADES   RELIGIOSAS    PRESENCIAS.
4. PRAGA    DE    ALIMENTAGAO     (ESPETINHOS, DECARROS LANCHE
E SIMILARES)  .
5. OS    SERVIGOS    DE   MOTOTAXI
6. SERVIGO      DE      PROGANDANDA     VOLANTE OU POR QUALQUER
OUTRO    MEIO    DE    VEICULAGAO    COM   A    FINALIDADE DE    DIVULGAR
PROMOGAO/LIQUIDAGAO    DE    PRODUTOS    DIVERSOS.
7. RELOJOARIA,    ACESS6RIOS    PESSOAIS   E AFINS .
8. ACADEMIAS    DE   ESPORTES   E    PILATES.
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ENEXO   Ill
A  TERCEIRA  EASE,   QUE   DEVERao  OBEDECER  As   REGRAs   sANITaRIAs

ESTABELECIDAS   NO  ART.    11,    PERMITE   TODAS   AS   ATIVIDADES   A
PARTIR  DE   22   DE   JUNHO   DE   2020,   EXCETO  AS   ATIVIDADES   A

SEGUIR:

1.CASAS     DE     SHOWS,      BARES,      BOATES,      FEIRAS,     BALNEARIOS,
CLUBES      RECREATIVOS,        EVENTOS       COM      MAIS       DE       10        (DEZ)
PESSOAS     (INCLUI-SE   A    PRATICA   DE    ATIVIDADES    ESPORTIVAS
EM   CAMPOS,    QUADRAS   E/OU   GINASIOS   E    PRAGAS    PUBLICAS.

ENEXO   IV
A  QUARTA  FASE,   QUE   DEVERAO   OBEDECER  As   REGRAs   sANITirlAs
ESTABELECIDAS  NO  ART.    11,    PEREITE   TODAS   AS  ATIVIDADES  A

PARTIR  DE   1   DE   rullHO  DE   202o.


