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DECRETO N° 136/2020, REPUBLICAD0 EM 23 DE ABRIL DE 2021.

"Disp5e 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

Bragan?a - Pafa."

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE BRAGANCA, RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA, no uso de suas atribuic6es legais e considerando novas medidas de enfrentamento
conforme a evolucao do coronavirus (COVID-19), com base no artigo 22, e

CONSIDERANDO o reconhecimento. por parte da Organizacao 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 15 de mango de 2021 ;

CONSIDERANDO a evolueao epidemiol6gica do COVID-19 no municipio de Bragan?a- Pafa
na tiltima semana, bern como no Estado do Pafa;
CONSIDERANDO a taxa de ocupagao 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 ocorr6ncia do
estado de calamidade pdblica no municipio de Braganga, em decorr€ncia do novo coronavirus
- Covid-19.

CONSIDERAND0 as deliberapdes do Comite de Gerenciamento de Crise do dia 13 de Abril
de 202 I .

CONSIDERANDO o Oficio n. 783/2020 GAB/SESPA, de 26 de junho de 2020, que tratar
sobre aplicapao de Inqu6rito Epidemiol6gico, realizado pela UEPA Intitulado: EVOLUCA0

DA PREVALENCIA DE INFECCCA0 roR COVID-19 NO ESTADO D0 PARA, a ser
reaLizado tambem no municipio de Brai
expansao da Pandemia na nossa regiao.

i:i::::::;_:`!a.

para medir a prevalencia e a velocidade de

B
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DECRETA:
Art. 10 Este Decreto disp6e sobre as medidas, no bandeiramento laranja, de distanciamento
controlado e consciente com o plano de manutengao responsavel das atividades econ6micas,
visando a prevencao e enfrentamento da pandemia da COVID-19 no ambito do municipio de
Bragan¢a - Para.

Paragrafo dnico. 0 distanciamento controlado e consciente se utiliza da metodologia de
monitoramento da epidemia e seus impactos na satide e economia, baseado em verificac6es
epidemiol6gicas e planejamento estrat6gico de a¢6es, estabelecendo urn conjunto de medidas

destinadas a prevengao, observando o sistema de sadde e o agrupamento das atividades
econ6micas, objetivando a preservacao vida e a mitigacao do impacto na economia,

assegurando o desenvolvimento econ6mico e social da populapao bragantina.

Art. 2°. 0 monitoramento da evolugao da pandemia da COVID-19 sera feito atrav6s da
avaliacao de indicadores de propagagao e da capacidade de atendimento do sistema de saride,
apoiado em dados t6cnicos fomecidos por 6rgaos de satide e entidades ptiblicos, baseado, ainda
na analise de Inqu6rito Epidemiol6gico da Universidade do Estado do Pare (UEPA) sobre

EVOLUCA0 DA PREVALENCIA DE INFECCCAO POR COVID-19 NO ESTADO DO
PARA e outros a serem realizados.
Art. 3° 0 acompanhamento diario dos indicadores, com relat6rio quinquenal, de que trata o art.
2° deste Decreto sera utilizado para a aplica9ao, gradual, proporcional e responsavel, de urn
conjunto de medidas destinadas a prevengao e ao enfrentamento da epidemia causada pela
COVID-19 bern como para a retomada gradual, responsavel e sustenfavel das atividades
econ6micas.

Paragrafo dnico. A avaliacao prevista no caput deste artigo 6 de responsabilidade conjunta dos
6rgaos de seguranca ptiblica e do comite de gerenciamento de crise, de acordo com nota t6cnica
expedida por esses 6rgaos.
Art. 4°. As medidas municipais para flue de preveneao e de enfrontamento da epidemia da
COVID-19deveraoresguardaroexercicioeofuncionamentodasatividadesptiblicaseprivadas
essenciais, vedade sua interrupe5o, respeitadas as regras de prote¢ao sanifaria e distanciamento
das pessoas envolvidas.

Art. 5°. Fica autorizado o serviap de delivery e "pegue e pague" de alimentos in natura e

industrializados, comida pronta, medicamentos, produtos medico-hospitalares e produtos de
limpeza e higiene pessoal.

Paragrafo inico. 0 servico de delivery previsto no caput esta autorizado a funcionar sem
restricao de hofario.
Art. 6°. As atividades religiosas sao essenciais mos termos da Lei estadual n° 9.147, de 23 de

novembro de 2020, devendo as missas, cultos e manifestac6es afins ocorrerem com 50%

(cinquenta por cento) de sua capacidade e mantendo urn distanciamento minimo entre fi6is de
I,5 in (urn metro e meio), conforme protocolo especifico:
I - Fica permitido a realizapao de cultos, missas e eventos religiosos presenciais com 50% da
capacidadeqolocal.i

/
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11 -E obrigat6rio o uso de mascaras pelos frequentadores das igrejas, templos religiosos e afins,
devendo ser disponibilizado alcool 70% para higienizap5o das m5os e seguir as normas t6cnicas
de sahde ptiblica das instituicdes de sabde, da Secretaria Municipal de Sadde e da Vigilancia
Sanitaria, mos termos do plano de retomada das atividades econ6micas de forma gradual,
responsavel e sustenfavel.

Ill - i recomendivel que as pessoas de idade ou grupos de risco evitem participar das
celebra96es presenciais, por isso, aconselha-se as paroquias, centro religiosos e afins que
continuem transmitindo as missas e outras atividades lifurgicas pelos meios de comunicap5o:
radio, Televisao e internet. Recomendamos que nao falte a comunh5o para os doentes e
enfermos, para isso, os ministros extraordinarios dr Eucaristia mais jovens devem ser
organizados para a administrag5o da comunhao nas casas.
IV - i obrigat6rio o distanciamento de I ,5 in (urn metro e meio) umas das outras. As marcap6es
de distanciamento devem ser feitas nos bancos, com fitas adesivas ou adesivos especificos,
delimitando o espago adequado para cada pessoa. Nao devera ter abrapo da paz e o "Am6m"
dito por cada fiel na hora da comunhao poderi ser expressado antes de forma que cada fiel na
hora da comunhao nao diga nada e receba o Coxpo do Senhor nas maos.

V - Higienizacao e limpeza: Sera obrigat6rio a higienizapao de bancos ou cadeiras com agua
e sabao, alcool gel ou alcool liquido 70%, mos intervalos de cada missa ou culto. Fazer limpeza
com agua e sab5o das dependencias diariamente.
VI - Sera obrigat6rio a disponibilizacao de recipientes com alcool em gel a 70%, alcool liquido
70% e/ou pias com agua e sabao para higienizapao das maos dos fi6is e colaboradores na entrada
e em pontos estrategicos.

Paragrafo dnico. E recomendavel que as pessoas de idade ou griipos de risco evitem participar
das celebrac6es presenciais, por isso, acouselha-se as, igrejas, par6quias, templos religiosos e

afins, que continuem transmitindo os cultos, missas e eventos religiosos e outras atividades
lithrgicas pelos meios de comunicaeao: radio, Televisao e internet

Art. 7°. Ficam os 6rgaos e entidades componentes do Sistema de Seguranca Pdblica, bern como
aqueles responsaveis pela fiscalizap5o dos servicos pbblicos, autorizados a aplicar sanc6es

previstas em lei relativas ao descunpririento de deteminac6es do 6rgao licenciador,
autorizador e/ou concedente, indapendente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de
maneira progressiva:
I ~ advertencia;

II -multa diana de ate R$ 50.000,00 (cinquenta nil reais) para pessoasjuridicas, a ser duplicada
por cada reincidencia; e,

Ill -multa diaria de R$ 150,00 (cento e c,inquenta reais) para pessoas fisicas, MEI, ME, e EPP's,
a ser duplicada por cada reincidencia; ,/'

I-Ill
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IV - embargo e/ou interdicao de estabelecimentos.

§1° Os agentes de seguranga devem auxiliar o cidadao a correta compreensao das normas deste
Decreto.
§2° Todas as autoridades ptiblicas, 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 investiga¢ao criminal cabivel e aplicar as penalidades,

inclusive com base em informap6es oriundas de dentincias.

Art. 8° Ficam os 6rgaos e entidades componentes do Sistema de Seguranca Ptiblica, bern como
aqueles responsaveis pela fiscalizapao dos servicos pdblicos, autorizados a realizar bloqueio de

locais de circulacao pdblica de pessoas e/ou veiculos, conforme evolngao da taxa de isolamento

de cada localidade, a fim de garantir o cumprimento das medidas do presente decreto, bern
como daquelas previstas no Decreto Estadual n° 800 de 2021, Decreto Municipal n. 069 de
mango de 2020 e Decreto de Calamidade P`1blica de Braganga n. 114/2020.

Art. 9°. Pemanecem suspensas na rede ptiblica municipal de ensino as atividades educativas
toresenciais e nao-presenciais) ate o dia 02 de maio e a retomada dos servicos administrativos
sera a partir de 26 abril com objetivo de recebimento e entrega da alimentapao escolar aos

estudantes e atividades afins, em razao da manutengao das medidas preventivas contra a

COVID- I 9, mantendo-se regularmente a oferta de merenda escolar ou medida altemativa que
garante a alimentapao, ben como todo e qualquer servigo de vigilancia ao patrim6nio pdblico.
§ 1°. Relativamente as unidades de ensino federal, estadual e privado do Muricipio de
Braganga, as aulas presencias ficam suspensas ate o dia 02 de maio, em razao de manutengao
das medidas preventivas contra a COVID-19.
§ 20.

Revogado.

§ 3°. Fica autorizada a realizac5o de aulas e/ou atividades remotas por qualquer curso de area
de salde, em institui¢6es ptiblicas e privadas respeitadas as medidas e protocolos geral e
especificos previstos neste Decreto.
§ 4°. Fica autorizada a realizap5o de aulas e/ou atividades remotas por qualquer curso da area
de seguranea, em instituig6es ptibiicas e privadas, respeitadas as medidas e protocolos geral e
especificos previstos neste Decreto.

§ 5°. Fica autorizada a realizap5o de aulas e/ou atividades remotas por cursos t6cnicos de nivel
m6dio e cursos livres, respeitadas as medidas e protocolos geral e especificos previstos neste
Decreto.

Art.loo 0 Municipio de Braganca, atrav6s de seus 6rg5os de seguranca ptiblica, tfansito e/ou
fiscalizap5o, podefa atuar, em cooperapao com o Estado, visando o cumprimento das medidas
postas.

Art.Ilo. Os 6rgaos e entidad`es da Administrapao P`iblica Municipal Direta e lndireta devem
manter suspensos :
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I - o deslocamento, no interesse do servieo, nacional ou intemacional de servidores pdblicos,

empregados pdblicos e colaboradores eventuais da Administracao Pbblica municipal, salvo

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

Ill - a concessao e o gozo de ferias, licenga-premio ou licenea para tratar de interesses

particulares mos 6rgaos e entidades da area de seguranca pdblica e de satide ou de qualquer
outro setor estrategico para contencao da pandemia;
Art. 12°. Os titulares dos 6rgaos e entidades da Administraqao Ptiblica Municipal Direta e

lndireta da area de seguranqa ptiblica e de satide ou de qualquer outro setor estrat6gico para

conteneao da pandemia, poderio, a seu criterio, interromper ou suspender os afastamentos dos
seus agentes, afim de atender ao interesse pdblico.

Art. 13°. 0 expediente na Administracao Pbblica Municipal Direta e Indireta em tldo o
municipio de Braganga - Pare, independente da classificapao por zona de risco, sera de 9h as

14h, podendo preferencialmente ser realizado de forma remota, ficando a cargo de cada
secretaria, com exceeao das areas de seguranea ptiblica, satde, assistencia social, Conselho

tutelar e administracao tribufaria, que poderao adotar horirios diferenciados e trabalho remoto
para evitar prejuizo ao atendimento do interesse priblico.

Art. 130-A. 0 atendimento presencial, por todos os departamentos da Prefeitura Municipal de
Braganca e do setor municipal de emissao de documentos, deveri ser feito, preferencialmente,
de maneira o# //.#e ou por agendanento pievio pelo canais disponibilizados por cada 6rgao
municipal e ficari limitado aos casos urgentes que impliquem no perecimento de direitos ou no

impedimento de realizacao de determinado evento, devidamente comprovado, mediante analise
do caso concreto, restringida a entrada simultanea ou aglomeracao de pessoas, especialmente
na area de espera, setor de papiloscopia e similares, que compunham o setor. Tendo seus
agendamentos pr6vios realizados pelos canals disponibilizados.

Art. 14°. 0 trabalho remoto devefa ser priorizado para os servidores pertencentes ao grupo de
risco, confome elencado mos incitsos I e 11 deste artigo, excetuando aqueles vinculados a irea
de seguranca ptiblica e de sabde ou de qunlquer outro setor estrat6gico para contenc5o da
pandemia. Nos demais casos, o trabalho remoto poderi ser realizado, a criterio do gestor, nas
unidades em que isto seja possivel e sem que haja prejuizo ao interesse ptiblico 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
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imunol6gica doengas respirat6rias cr6nicas, doencas cardiovasculares, cancer, diabetes,

hipertensao ou com imunodefici6ncia, devidamente comprovadas por atestado medico
ptiblico ou privado; ou apresentem febre ou sintomas respirat6rios (tosse seca, dor de
garganta, mialgia, cefaleia e prostracao, dificuldade para respirar e batimento das asas
nasais).

Art.15°. Ficam proibidas aglomerag5es, reuni6es, manifestae6es, em locais ptiblicos, para fins
recreativos, com audi6ncia superior a 50 (cinquenta) pessoas.

Art. 15°. A-Fica permitida a realizapao de eventos privados em locals fechados, com audi6ncia

de ate a 50 (cinquenta) pessoas e a apresentapao de mhsicos/artistas em ndmero n5o superior a
6 (seis).

Art. 15°. a- Ficam autorizados a funcionar clubes recreativos, respeitadas as regras gerais
previstas no Protocolos sanifarios.
Art.16°. - Ficam permitidas se¢6es presenciais de contratac6es essenciais, com participacao

de urn representante por empresa concorrente, adotadas as medidas de prote¢ao sanitaria e
distanciamento dos participantes, respeitado o limite de ate 50 (cinquenta) pessoas.

Art.17°. Fica permitido os prestadores, pdblicos ou privados, de servico de transporte de

passageiros, que ficam obrigados a:
I - disponibilizar alcool em gel 70 % para usa individual dos passageiros;

11 -higienizar bancos, pisos, corrim5es e demais areas de uso comun com desinfetante
hipoclorito de s6dio a 0,1 % a cada conclusao de trajeto;

Ill - nao transportar quaisquer passageiros em p6;

IV - nao pemitir a entrada em seus veiculos de pessoas sem mascara.
V- `os usuarios do transporte de passageiros, os motoristas e cobradores deverao utilizar
obrigatoriamente mdscaras de protegao mos termos das orientap5es das instituie6es de satide

pthlica.

Art.18°. Fica autorizada a atividade regular de mototaxista, devidamente autorizada pelos
6rgaos competentes, sendo obrigat6rio o uso de mascaras tanto pelo prestador de servi€o quanto
pelo cliente, devendo ser disponibilizado, ainda alcool em gel para os usuarios, bern como a
higienizacao dos capacetes com alcool 70° % a cada viagem.

Art.19°. Os servi¢os de taxis e de transporte de pessoas por meio de aplicativos deverao

funcionar com o n`inero maximo de dois passageiros adultos e uma crianea, devendo ser
disponibilizado alcool em gel 70° % para esterilizapao das m5os do motorista e clientes,
priorizando pela circulapao com vidros abertos, sendo obrigat6rio o uso de mascaras, mos
termos das instituic5es de sabde pdblica, tanto pelo motorista como pelos passageiros.

Art.Zoo.osestabelecimentoscomerciaisedeservicosdasatividadt:s:,:s_e_n_C_ia.i::I:T:::¥_'/i
no Anexo I do presente Decreto, devem, quanto ao seu funcionamento, observar o seguinte:
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I - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (urn) membro por grupo familiar, respeitando a
lota95o maxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na area de
estacionamento;
11 - seguir regras de distanciamento, respeitada disfancia minirm de i,5 (urn metro e meio)

metro para pessoas com mascara;

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

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

V - observar os horinos de fimcionamento previstos no Anexo I deste Decreto;
VI - adotar esquema de atendimento especial, por separapao de eapaap ou horirio, 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 (insufici6ncia cardiaca, cardiopatia
isqu6mica), Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC),
Imunodeprimidos, Doen¢as renais cr6nicas em estagio avancado (graus 3, 4 e 5), Diabetes
mellitus e Doencas cromoss6micas com estado de fragilidade imunol6gica.

§ 1° Fica recomendado que mos estabelecimentos que possuam caixas ou estap6es de

pagamento, elas sejam ocupadas de maneira intercalada, a fim de reapeitar o distanciamento
minimo.
§ 2° As feiras de rua deverao respeitar as regras deste artigo, no qure for compativel.

§ 3° 0 serviap de delivery relativo ds atividades essenciais esti autorizado a funcionar sem

restrigiv de horino.
§ 4° Fica proibida a venda de bebidas alco6licas no periodo compreendido entre 1 8 (dezoito)
e 06 (seis) horas
Art. 21°. As atividades comerciais nfro essenciais e servicos nao essenciais, que nao sejam

definidas como essenciais por este Decreto, retornar5o suas atividades de acordo com o plano

de retomada econ6mica gradual, responsavel e sustentavel, de acordo com plano de reabertura
gradual, responsavel e sustenfavel das atividedes nao essenciais, baseada em estudos t6cnicos
da Secretaria Municipal de Saiide de Braganga, Vigilancia Sanitaria, em estudo t6cnico de satde
ptiblica, boletim epidemiol6gico e anaLise de inqu6rito Epidemiol6gico da Universidade do

Estade do Pari (UEPA) de EVOLUCAO DA PREVALENCIA DE INFECcclio POR
COVID-19 NO ESTAD0 D0 PARA e outros a serem realizados. Nos seguintes horinos,
respeitando as particularidades de cada atividade, com fome segue:

DIAS E HORARI0 DE FUNCI0NAMENTO
COMERCIOS EM GERAL - SEGUNDA A SABADO: 08:00h (oito da manha) ao 12:00h
(mein dia) e de 15:00h (quinze) ds 19:00h (dezenove)

RESTAURANTES. LANCHONTES. BARFS E ESTABELECIMENTO AFINS SEGUNDA A DOMINGO: 08unh (oito da manha) a Ooae h (mein neitdy
DOS SAL6ES DE BELEZA E DAS ACADEMIAS DE GINASTICAr SEGUNDA A
SABADO:06:00h(seisdamanha)ds22:00h(vinteeduashorpgF'/*/
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DAS ARENAS ESPORTIVA E SIMILARES - SEGUNDA A DOMINGO: 10:00 (dez da
mmanha)dsoo:00(meianoite}

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

Parigrafo dnico: Salientamos que o nao cumprimento das determinag6es, estarao sujeitas as
sanc6es civis, criminais e administrativas cabiveis no caso concreto, bern como o fechamento

imediato do estabelecimento comercial e as multas previstas no C6digo de Postura deste
Municipio e legislac5o conelata.

Art. 22°. i obrigat6rio a higienizagao das maquinas de cartao, carrinhos e cestas de lojas e
supermercados, vestiarios, ap6s cada uso pelo cliente e seguir as normas t6cnicas de sadde

ptiblica das instituie6es de salde, da secretaria Municipal de Satde e da Vigilancia sanifaria,
mos termos do plano de retomada das atividades econ6micas de forma gradual, responsavel e
sustentavel.

Art. 23°. Deverao ser higienizados periodicamente os balc6es, pisos, bancos, corrim5es,

portarias e banheiros dos estabelecimentos de atendimento ao ptiblico e seguir as normas
t6cnicas de satide pdblica das institui96es de salde, da secretaria Municipal de Sande e da
Vigilancia saritaria, mos termos do plano de retomada das atividades econ6micas de forma
gradual, responsavel e sustentavel.

Art. 24°. Todos os estabelecimentos de atendimento ao pdblico deverao manter o

distanciamento minimo de urn metro e meio entre clientes com mascara, ficando obrigados a

realizar marca9ao para filas, tamb6m com distancia mhima de urn metro e meio, inclusive em
areas extemas, ainda que em caleadas de propriedade de vizinhos, caso necessalio e seguir as
nomas tecnicas de sadde pdblica das instituic5es de sabde, da secretaria Municipal de Sadde e

da Vigilancia sanitaria, mos termos do plano de retomada das atividades econ6micas de forma
gradual, responsavel e sustentavel.
Art. 25°. Ficam autorizadas a funcionar clinicas de estetica, sal5es de beleza, barbearias e

estabelecimentos afins apenas para serviqos individualmente agendados com hora marcada,
com uso obrigat6rio de mascara. Sera obrigat6rio a disponibilizapao na entrada e nas suas

dependencias de urn lavabo com agua e sabao ou alcool gel 70% ou alcool 1iquido 70% e toalha
de papel. Os propriefarios sao obrigados a fomecer equipamentos de protecao individual para
os funcionarios (mascaras), s6 sera pelmitido o atendimento de forma presencial com
agendamento pr6vio, com uso obrigat6rio de mascara; maquinas de cart5o de ciedito e d6bito

devem ser higienizadas ap6s o uso, sendo p6rmitido envolver estas maquinas em papel filme,
para ingresso as dependencias do estabelecimento sera obrigat6rio a utilizapao de mascara, que
deveri ser usada em tempo integral.

Paragrafo dnico. Para ingresso as dependencias do estabelecimento set obrigat6rio a
utilizacao 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

depend6ncias do estabelecimento limpo e arejado e seguir as normas tecnicas de satde ptiblica
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Art. 25° - A. Ficam autorizadas a funcionar academias de ginastica e estabelecimentos afins.

Devendo os alunos ser agendados ao longo do horino de funcionamento do estabelecimento de
modo a nao ocorrer aglomerac6es e seguir as normas tecnicas de sadde phblica das instituic6es
de sahde, da secretaria Municipal de Satide e da Vigilancia sanifaria, mos termos do plano de
retomada das atividades econ6micas de forma gradual, responsavel e sustentavel.
§ 1°. Todos os aparelhos e equipamentos deverao ser higienizados com alcool 700 % puro a
cada utilizacao, sendo obrigat6rio o uso de mascara de protecao durante a pratica dos exercicios.
§ 2°. Todos os espa¢os da academia tais como pisos, balc6es, catracas, rna?anetas, bancadas,
banheiros, bancos e etc. deverao ser higienizados com alcool 70° % e desinfetante hipoclorito
de s6dio a 0, I %.

§ 3°. As academias funcionarao em horario de 06:00 h (seis) da manha as 22:00 (vinte e duas
horas) horas, para melhor atender e distribuir seu o pdblico via agendamento e evitar

aglomerae6es; 0 acesso as academias ficara limitado a ocupapao simultanea de 01 (urn) cliente

a cada I.5 m2 de distancia de uni para o outro; A entrada da academia se darn por meio de
consulta do nome do cliente junto a recepcao, sem a utilizapao de leitor digital; Cada cliente

sera atendido tres vezes por semana, de foma altemada e com hofario previamente maroado,
respeitando a distancia minima de I.5 m2 de urn cliente para o outro; 0 tempo de perman6ncia
do cliente na academia sera de 50 minutos; Os clientes serao orientandos pelos professores e

colaboradores quanto a higienizagao, cuidados, limpeza e uso tanto da academia como dos

aparelhos; Nao sera pemitido o revezamento de aparelhos.; Nao sera permitido o uso de
esteiras, bikes, e elipticos pelo prazo de 10 dias.

§ 4°. As academias funcionarao em clima ambiente, n5o sendo permitido o uso de ar
condicionado; N5o sera permitido o uso do bebedouro; Nao sera permitido o uso dos chuveiros,
Os clientes do grupo de risco e/ ou com qualquer sintoma de gripe e resfuado nfro poderfro

frequentar a academia durante o periodo da pandemia.
§ 5°. Limpeza geral das unidades serao disponibilizados recipientes com alcool em gel a 70%
e/ou pias com agua e sabao para higienizapao das maos dos clientes e colaboradores na entrada

da academia e em pontos estrategicos do estabelecimento durante o horirio de funcionamento,
a academia passari por limpeza geral e desinfecc5o 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 aces;o as dependencias da academia, os clientes deverao estar
previamente agendados e obrigatoriamente portando seu kit pessoal; contendo: 01 squeeze
(garrafa) ja com agua pr6pria; 01 toalha de rosto e 01 flanela. Os clientes deverao assinar termo
de compromisso atestando seu regular estado de sahde; Os Clientes com cabelos grandes

deverao prend6-los antes de adentrarem na academia; Os clientes s6 poderao adentrar na
academia portando apenas 01 (urn) volume (Kit Pessoal), nao sendo permitida a entrada de
outros objetos, sacolas, bolsas, e afins.

§ 7°. Das disposic6es gerais, os frequentadores (clientes, colaboradores, personal trainner e
terceiros) das academias serao obrigados a usarem mascaras, de acordo com as normas

especificadas pela Organizacao Mundial de Sadde; Deverao ser expostos aos clientes todos os

manuaisdeorienta9aoquepossamajudaracombateracontaminapaodocovID-19,/`7j,A
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Art. 25° - 8. As igrejas, centros religiosos e afins, poderao funcionar com 50% (cinquenta por

cento) de sua capacidade e mantendo urn distancianento minimo entre fi6is de I ,5 in (urn metro

e meio), confome protocolo especifico:
I - Fica permitido a realizacfro de cultos, missas e eventos religiosos presenciais com 50% da

capacidade do local.

11 -i obrigat6rio o uso de mascaras pelos frequentadores das igrejas, templos religiosos e afins,
devendo ser disponibilizado alcool 70% para higienizapao das m5os e seguir as nomas t6cnicas
de satide priblica das instituic6es de sande, da Secretaria Municipal de Satide e da Vigilancia

Sanitaria, mos termos do plano de retomada das atividades econ6micas de forma gradual,
responsavel e sustentavel.

Ill - i recomendavel que as pessoas de idade ou grupos de risco evitem participar das
celebrac5es presenciais, por isso, aconselha-se as paroquias, centro religiosos e afins que

continuem transmitindo as missas e outras atividades lithrgicas pelos meios de comunicapao:

radio, TeLevisao e internet, Recomendamos que nao falte a comunh5o para os doentes e

enfermos, para isso, os ministros extraordinarios da Eucaristia mais jovens devem ser

organizados para a admihistracao da comunhao nas casas.

IV - i obrigat6rio o distanciamento de 1,5 in (urn metro e meio) umas das outras. As marcap5es
de distanciamento devem ser feitas mos bancos, com fitas adesivas ou adesivos especificos,
delimitando o espaco adequado para cada pessoa. Nao deveri ter abraco da paz e o "Am6m"
dito por cada fiel na hora da comunhao podera ser expressado antes de forma que cada fiel na
hera da comunhao n5o diga nada e receba o Coxpo do Senhor nas maos.
V - Higienizacao e limpeza: Sera obrigat6rio a higienizapao de bancos ou cadeiras com agua
e sabao, alcool gel ou alcool liquido 70%, mos intervalos de cada missa ou culto. Fazer limpeza

com agua e sabao das dependencias diariamente.
VI - Sera obrigat6rio a disponibilizacao de recipientes com alcool em gel a 70%, alcool liquido

70% e/ou pias com agua e sabao para higienizapao das m5os dos fi6is e colaboradores na entrada
e em pontos estrat6gicos.

Paragl.afo tlnico. E recomendavel que as pessoas de idade ou grupos de risco evitem participar
das celebrap6es presenciais, por isso, aconselha-se as, igrejas, par6quias, templos religiosos e
afins, que continuem transmitindo os cultos, missas e eventos religiosos e outras atividades
lithrgicas pelos meios de comuhicacao: radio. Televisao e internet,

Art. 25° - C. As arenas esportivas poderao funcionar, desde que atendam todas as normas
sanitirias:

I - Para ingresso as dependencias do estabelecimento sera obrigat6rio a utilizacao de mascara
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de tecido, nao tecido (TNT) ou tecido de algodio pelos funciondrios, colaboradores e clientes,

que devefa ser usada em tempo integral.
11 -A circula9ao devefa ser realizada de forma objetiva, respeitando as interdig5es dos setores
e o distanciamento entre pessoas.

Ill - Sera obrigat6rio a disponibilizapao na entrada e nas suas dependencias urn lavabo com
agua e sabao ou alcool gel 70% ou alcool liquido 70% e toalha de papel.

IV-.Os proprietarios sao obrigados a fomecer equipamentos de protecao individual para os
funcionarios (mascaras).

V - Maquinas de cartao de cr6dito e d6bito devem ser higienizadas ap6s o uso, sendo pemitido
envolver estas maquinas em papel filme.

VI -Manter as depend6ncias do estabelecimento limpo e arejado.

VII - Avisos contendo os procedimentos e sinaliza¢6es de determinadas func5es e areas, com

especificidades diferentes, podendo ser afixados em areas de banheiro, copa, area de treino,
areas comuns e lixeiras.

VIII ~ Todos os funcionarios devefao fazer teste para COVID-19.

IX - Os banheiros e dependencias da arena ser5o higiehizados ap6s o t6rmino de todos os
horarios e inicio dos subsequentes.

X - Ap6s cada partida finalizada, as bolas, as traves, ben como os port6es de acesso ser5o
higienizados.

XI - S6 sera permitido acesso as dependencias do estabelecimento para os praticantes, sendo

proibido a presenga de acompanhantes para evitar aglomerapao.
XII - Todos os proprietarios deverao assinar urn termo de responsabilidade, para o
funcionamento do estabelecimento.

XIII -Nao sera pemitida a venda de bebidas alco6licas.
XIV - Os clientes ser5o submetidos a checagem de temperatura atrav6s de term6metro digital
no hall de entrada.

XV ~ Cada equipe devefa apresentar previamente uma lista com o nome dos atletas que irao
jogar, para que os mesmos adentrem ao campo no devido horalo.
XVI - Os atletas do horalio subsequente, s6 entrarao nas arenas ap6s a saida dos clientes do
hordrio antecedente, devidamente higienizados e respeitando o distanciamento.

Art. 260. Recomenda-se, quando necessirio, a frequencia de apenas uma pessoa por familia
mos estabelecimentos comerciais e de prestapao de servicos a fim de evitar aglomerapao de
pessoas, exceto no caso de idosos, deficientes fisicos ou outras pessoas que por ventura possuam
necessidade de acompanhante.
Art. 27°. Todos os estabelecimentos comerciais e de prestapao de servieos deverao informar na

entrada a obrigatoriedade do uso de mdscaras, bern como as regras de distanciamento
regulamentadas por este decreto, bern como a disponibilizapao de alcool 70 ° % ou lavat6rios
com agua e sabao e seguir as normas tecnicas de satide priblica das instituic6es de sadde, da
secretaria Municipal de Sadde e da Vigilancia sanitaria, mos termos do plano de manutengao

responsavel des atividades econ6micas no ambito do Muricipio de Braganga ~ Pa¢..

CNPJ: 04.873.592/0001-07
Passagem Nossa Sra. da G16ria, s/n - Riozinho
CEP: 68.600-000 . Braganga - Pafa

PREFEITURA MUNICIPAL DE

usE#BR`find-fiN.€A
SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE

Art. 28° Ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos

afins, respeitando a lotagao maxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade sentada,
ate o limite de meia-noite, ficando proibido o seguinte:
I - a venda de bebidas alco6licas no periodo compreendido entre Oh (meia noite) e 06 (seis)
horas;

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

Ill -a apresentapao de mdsicos/artistas em nbmero nao superior a 6 (seis).

§ 1°. i proibido a venda de bebidas a circulapao de cliente dentro do estabelecimento sem o uso
de mascaras de protecao.

§ 20. i obrigat6rio o uso de mascaras por todos os funcionarios durante todo o horario
de funcionamento do estabelecimento, inclusive na cozinha.

§ 3°. 0 atendimento sera reduzido 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 (urn) metro nas mesas.

§ 40. Sera obrigat6rio a disponibilizae5o de alcool em gel 70% para os clientes, na entrada e em
pontos estrat6gicos do estabelecimento.
§ 5°. 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 pemitido
envolver estas maquinas em papel filme.
§ 80. Para ingresso as dependencias do estabelecimento sera obrigat6rio a utilizacao de mascara
de tecido, nao tecido (TNT) ou tecido de algodfro pelos funcioharios, colaboradores e clientes,

que deverao ser retiradas apenas para a alimentapao.

§ 9°. Manter o ambiente limpo e arejado, refoxpando a higienizapao do piso e de superficies
com detergente e sanitizantes adequados.

§ loo. i obrigat6rio o uso de lixeiras providas de tampa e acionadas a pedal, nunca com
acionamento manual -e precisam ser mantidas higierizadas diariamente.
§ Ilo. Privilegiar a ventilaeao natural do ambiente. No caso do uso do ar condicionado 6
obrigat6rio a manutengao e limpeza dos filtros diariamente.
§ 120. Manter as saboneteiras e toa[heiros dos lavat6rios dos clientes abastecidos de sabonete
liquido, papel toalha descarfavel e alcool gel 70%.

§ 13°. Urn funcionario deve ficar responsavel pelo controle de entrada e salda dos clientes a
fim de respeitar o limite de 50% da capacida`de do estabelecimento, para evitar aglomeracdes.
§ 14°. Repense o modelo de seu cardipio. Se nao for possivel, prepare urn modelo plastificado,
que possa ser higienizado ap6s o uso. Realizar limpeza e desinfeccao de objetos e superficies

que sejam tocados com freqrfencia, 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.

§ ls°. Fazer a higienizapao pievia dos alimentos crus, como frutas, legumes e verduras com

::°pdoudt:Ss::Pues:{dfiac;:uaTjs::nT:s;0:::aa:::;;g::aanjifa;?an;P;aprgaodeloml(vejanor6fu|o
9gua. /:,
CNPJ: 04.873.592/0001 -07

Passagem Nossa Sra. da G16ria, s/n -Riozinho
CEP: 68.600-000 . Braganca - Pare

&ERTfiAEufi'E|LEA
SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE

§ 16°. Nos banheiros e lavat6rios, colocar cartazes com instruc6es sobre a lavagem das maos
e sobre o uso do alcool em gel.
§ 17°. Escolher fomecedores que respeitem as regras impostas pela Vigilancia Sanifaria, seja,
ele s fomecedores de pequeno, m6dio e grande porte. Nao e permitido a entrada de entregadores

de delivery na area de manipulapao de alimentos. - Limitar com cartazes educativos, o uso
limitado de banheiros e sanifarios de uma ou no maximo duas pessoas por vez. Adicionais

alimenticios como: Ketchup, maionese, pimenta, demais molhos, azeites, sal e apticar, devem
ser disponibilizados em saches, de forma individualizada, 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 plastico. N5o 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, bracos
de cadeiras e demais areas de contato dos acentos disponibilizados. Evite garrafas de cafe e

bebedouros comuns a seus clientes, sirva-os. Protetores termicos de garrafa devem ser
evitados.Devem ser usados somente loucas e utensilios de inox, vidro e derivados, acrilicos e
derivados, porcelanas e derivados ou plasticos descartaveis para servir os clientes.

Paragrafo tJnico. As vendas de rua 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, carrinhos, barracas, e demais meios de vendas de comidas devem
seguir as mesmas regras estabelecidas de higiene e prevengao; Proibido a diaponibilizacao de

areas infantis (espagos Kids) ou o uso de brinquedos e outros utensilios ou equipamentos de
entretenimento coletivo.

Art. 290. Lojas de conveniencias ficam proibidas de vender bebidas alco6licas no periodo
compreendido entre 00;00h (meia noite) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery.

Art.30° - Supermercados, mercados e estabelecimentos afins devem observar quanto ao seu
funcionamento, al6m do previsto nos protocolos gerais sanitarios, o seguinte:

I - controlar a entrada de pessoas, limitado a I (urn) membro por grupo familiar, que podefa
estar acompanhado por crianca pequena, respeitando a lotagao maxima de 50°/o (cinquenta por
cento) de sua capacidade, inclusive na area de estacionamento;
11 -seguir regras de distanciamento, respeit?da distancia minima de i,5m (urn inteiro e cinco
d6cimos metros) para pessoas com mascara;

Ill - fomecer altemativas de higienizacao (agua e sabao e/ou alcool em gel); e,
IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem mascara.

Paragrafo hnico. Fica proibida a venda de bebidas alco6licas no periodo compreendido entre
00;00 (meia noite) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery.

Art. 31°. Permanecem proibidos e fechados ao pdblico:
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I - bares, boates, casas notumas, casas de shows e estabelecimentos afins, ben como, a
realiza¢ao de shows e festas abertas ao ptiblico;

Art. 32°. Fica profoida a realizacao de shows com bandas musicais, carro som, trio el6trico,

mini trio, e carro automotivo em via Ddblica e em ambientes Drivados.
Art. 330. . A contar de 14 de abril de 2021, para Municipio de Braganga, independente de

bandeira, constante no Decreto Estadual n° 800re020, fica profoida a abertura de bares, boates,
ccasas de shows e estabelecimentos afins, ben como, a realizagao de shows e festas abertas ao

prblico.
Paragrafo `inico. Os demais eventos nao previstos no caput seguem sendo regulados pelas
demais disposic5es deste decreto.
Art. 33°-A A contar de 23 de abril de 2021, para o municipio de Bragan¢a, os restaurantes,
lanchonetes e estabelecimentos afins ficam autorizados a funcionar ate o limite de 00:00h (meia
noite), proibida a permanencia de pessoas no seu interior para al6m da capacidade dos lugares
sentados.

Art. 34°. Ficam proibidas as realizaedes de trifego de veiculos objetivando aos fins de
piquenique, de qualquer especie com destino aos balnedrios, praias, igarap6s e similares. No
caso de descumprimento, do estabelecido neste pardgrafo acarretari a apreens5o do veiculo.
Art. 350. Fica estabelecido que o hordrio de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e

de atendimento ao priblico localizados nas praias do Municipio sera regulado nos termos do
artigo 21 deste Decreto, de segunda a domingo.

§ 1°. Os demais com6rcios que estao fora dos limites das praias e prapas, deverio obedecer aos
hordrios contidos no artigo 21 deste Decreto e nas recomendacdes e notas tecnicas dos 6rgaos

de sabde ptiblica, respeitando-se as particularidades de cads urn, sempre adotando as medidas
de distanciamento e higiene, como uso de mascaras e alcool gel e ou alcool 70%.

Art. 360 Fica determinado, que todo o estabelecimento comercial e de atendimento ao ptiblico

localizados nas praias do Municipio ficam obrigados as seguir as regras constantes neste
Decreto.

Art. 37°. Todos os hoteis, pousadas e afins localizados no Municipio deverao obrigatoriamente
operar respeitando a lotaeao de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de ocupagao
maxima, com consumo de refeic6es pelos h6spedes exclusivamente mos quartos.

Art. 380. Excepcionalmente, pela vigencia do presente Decreto Municipal, flea estabelecido

quetodososhoteis,pousadaseafinslocalizadosnoMunicipioficamobrigados:/,,
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a) Ao uso de mascaras e 6culos de protecao 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 funcionarios e colaboradores antes do inicio da jomada de
tral>alho e, em caso de febre ou apresentaeao de outros sintomas da COVID-19, devem ser

encaminhados para o posto de satide mais pr6ximo,
c) Fiscalizar e nao permitir a entrada em seus estabelecimentos de pessoas sem mascara, sendo
estes clientes ou n5o.

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 externas.
e) A fomecer aos clientes, funcionarios e colaboradores alternativas de higieniza¢o, tais como:
agua e sabao, alcool 70% e/ou alcool em gel, que devem ser posicionados na entrada do
estabelecimento e em locais de circula¢ao.

0 Manter higieni.zado todo o material de trabalho como, por exemplo, cardapio, mesas,
cadeiras, maquinas de cart5o, entre outras.

g) Aumentar a frequ6ncia da higienizacfo das superficies, os espapos de uso comum e heas de
circulacao dos estabelecimentos, mantendo preferencialmente os ambientes arejados, com
janelas e/ou portas abertas sempre que possivel.

Art. 390. Fica deteminado por este Decreto, que o Vendedor Ambulante sera obrigado a
recolher os residuos provenientes de suas atividades didrias, como: coco, garrafas de pets, latas,
pldstico, etc,

Parigrafo iinico. Flea permitida a venda de bebidas alco6licas ate as 00:00h(meia
noite).Proibida a venda de bebidas alco6licas no periodo compreendido entre 00:00h (meia
neite) e 06 (seis) horas.

Art. 400. Fica mantido o estabelecimento de barreiras sanifarias fixas e m6veis. com o objetivo

de deter o avanco do Coronavirus.

§1.. As harTcins scrio monitoraia8 peh Prefeitun Municipal de Bmqunqu - Parit Seerctaria
Mum.icipal de Satde, Vigilancia Sanitiria e Epidemiol6gica. Guarda Mwhcipal - GCMB.
Demutran` Defesa Civil. Policia Militar, Policia Civil. Corpo de Bombeiros e Policia
Rodoviari a Federal:

§2°. Nos locals em que forem instaladas as baneiras, serao feitas a verificaeao do estado de
saride dos ocupantes do veiculo, orientaqao e prevenefro;
§3°. Sera restringido o acesso aos ocupantes de veiculos que apresentem sintomas sugestivos
de infecc5o pelo covid-19;

§4°. As medidas nfo atingem trabalhadores da seguranca, sa`ide ou de transporte de alimentos
e insumos considerados essenciais;
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§5°. Fica determinada a criapao de barreiras sanitarias fixas e m6veis do pescado, que sera
nomatizada conjuntamente, atrav6s de noma t6cnica, pela Secretaria Municipal de

Aquicultura e Pesca e Secretaria de Meio Ambiente, ben como todos os responsaveis pela
barreira, de acordo com sua competencia, com o objetivo de deter o avaneo do novo
Coronavirus.

§6°. Fica terminantemente proibido que iustituigdes de qualquer ente da federapao se utilizem
do espaco e estrutura das barreiras sanifarias municipais, sem que que haja a pievia anuencia

da Prefeitura Municipal de Braganga e da Vigilancia Sanitaria.

Art. 41°. Fica proibida a utilizapao de som automotivo no territ6rio municipal de Braganca Pafa.

Paragrafo trnico. No caso de descumprimento, do estabelecido no caput do artigo acarretafa a
apreensao do veicuLo, al6m das medidas civets e criminais.

Art. 420. Fica permitido treinamento em campos abertos para clubes profissionais que estejam
participando de competic6es nacionais e estaduais, obedecendo os protocolos sanitarios.

Art. 43°. Fica determinado a suspeusao das visitas a pacientes intemados mos Hospitais
conveniados ao Sistema Unico de Salde, sendo permitido apenas a presenca de urn

acompanhante que nao tenha mais de 60 (sessenta) anos.

Art. 44°. Servidores e empregados da area da sadde que divulgarem noticias falsas, levando o
panico para a populapao, serao devidamente responsabilizados e processados pelos seus atos.

Art. 45°. Qualquer cidadio que dissemine noticias falsas (fake News) acerca do Coronavins
com fins de promapao pessoal respondefa judicialmente por tais atos.
Art. 46°. Fica deteminado, enquanto perdurar este Decreto, rodizio de 6nibus regulares, de
veiculos de transporte de passageiro e de fretamento, ou seja de vans e transpories

complementares, de transportes de passageiros, todos do Estado do Pafa, com destino a cidade

de Braganga - Para, que deverao transportar somente passageiros sentados e manter todas as
normas sanitirias e de higiene determinadas pela OMS e 6rg5os da vigilancia sanifaria e nos

termos da regulamenta¢ao do DEMUTRAN, conforlne necessidade e interesse ptiblico e
constantes neste Decreto, do Estado do Para.

Paragrafo bnico. Fica determinado, que nao se submetem as deteminap6es do caput deste
artigo, veiculos de servicos essenciais e em caso de urgencia, emerg6ncia e em caso de satide

pthlica.
Art. 47°. Fica determinado a proibi¢ao de aglomerapao de pessoas, mos termos do Decreto
Estadual 800/2020, do Estado do Pars.

Paragrafo dnico. Todas as autoridades pbblicas estaduais mos termos do Decreto Estadual n°
800/2020 e as autoridades pdblicas Municipais, especialmente as mencionadas no caput deste

artigo, que tiverem ciencia do descumprimento das normas deste Decreto deverao comunicar a
Policiacivil,queadotaraasmedidasdeinvestigapaocriminalca,bj~veis./..^/,
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Art. 480. Fica deteminado o uso obrigat6rio de mascara em locais ptiblicos e
estabelecimentos comerciais da cidade de Braganca do Pare. Desta feita, fica proibido a n5o
utilizagao de mascaras, conforme disposto neste artigo.
Art. 490. Seguindo as diretrizes dos Minist6rios da Sadde, todo cidadao que adentrar no

Terriforio do Municipio de Braganga, proveniente do exterior ou de local onde haja casos

confimados de transmissao sustentada da COVID I 9, deverd seguir os protocolos indicados,
que recomendan isolamento domiciliar de no minimo 14 (quatorze) dias.

Paragrafo bnico. A circulacao de pessoas com febre, falta de ar, tosse, dor no corpo ou
qualquer outro sintoma da COVID-19 somente 6 permitida para a realizacao de atendimento,
consultas e/ou realizapao de exames medico-hospitalares.
Art. 50°. 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. 51°. Fica revogado o Decreto Municipal n° 154/2021 (Lockdown) e o Decreto Municipal
n° I 19/2020.

Art. 52°. Este Decreto entra em vigor na data de sua republicaq5o, com validade de 10 dias, a

partir de sua publicapao, e poderd ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolu¢ao
epidemiol6gica da COVID-19 no Municipio, o percentunl de isolamento social, taxa de
ocupa¢ao de leitos hospitalares e nivel de transmissao do vrfus na popula9ao.

Art. 530. As normas estabelecidas neste Decreto poderao sofrer alterac6es conforme a evolngao

:°AC:=nEa=£Hm;;C:::-:ii;°DMoun£:;ipB]r;g::C:RAGANCA,aos23(vinteetres)dlas
do mss de abril do ano de 2021.

RAIMUNF20~NO
PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANCA

CNPJ: 04.873.592/0001-07
Passagem Nossa Sra. da G16ria, s/n -Riozinho
CEP: 68.600-000 . Braganga - Para

PREFEITURA MUNICIPAL DE

esH#BR-fi-dfiin-€A
SECRETARIA EXECUTIVA DE GABINETE

ANEXO I

LISTA DE ATIVIDADES
FUNCI0NAMENTO:

ESSENCIAIS

PERMITIDAS

E

HORARI0

DE

I. 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 seguranca ptiblica e privada, incluidas a vigilancia, a guarda e a cust6dia 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 servico de call center. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro
horas);

6. captacao, tratamento e distribuicao de agua. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);
7. captacao e tratamento de esgoto e lixo. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

8. gerapao, transmissao, manutengao e distribuigao de energia el6trica e de gas, incluindo o

fomecimento de suprimentos e os serviqos correlatos necessarios ao funcionamento do sistema

de geracao, transmissao e distribuigao de energia, bern como a respectivas obras de engenharia
relacionadas a estas atividades. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);
9. iluniinapao ptiblica. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

10. prodngao, distribuieao, comercializapao e entrega, realizadas presencialmente ou por meio

do com6rcio eletr6nico, de produtos de salde, higiene e alimentos e bebidas;
I I. servi¢os funeririos. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);

12-guarda, uso e controle de substancias, materiais e equipamentos com elementos t6xicos,

inflamaveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento juridico brasileiro, em
atendimento aos requisitos de seguranca sanitaria, metrologia, controle ambiental e preveng5o
contra inc6ndios
13. vigilancia e certificap6es sanitarias e fitossanifarias. Funcionamento: 24 horas (vinte e

quatro horas) ;
14-prevenc5o, controle E erradicaqao de pragas dos vegetais e de doenea dos ahimais;
15-Inspe¢ao de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
16- controle de rfefego a6reo, aquatico ou terrestre;
17. servicos postais. Funcionamento: das 07:00 horas (sete horas) ao 18:00 horas (dezoito);

18. transporte e entrega de cargas de servi¢os essenciais. Funcionamento: 24 horas (vinte e

quatro horas) ;

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

20- servigos relacionados a tecnologia da informagao e de processamento de dados (data center)

para suporte de outras atividades previstas neste Anexo;
2 I , producao24, distribui¢5o e comercializagao de combustiveis e derivados. Funcionamento:

24 horas (vinte e quatro horas);
22. fi scalizapao ambiental ;

23. monitoramento de constrng6es e barragens que possam acarretar risco a seguranca;
24. Ievantamento e analise de dados geol6gicos com vistas a garantia da seguranca coletiva,

notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundac5es;

25. cuidados com animais em cativeiro, bern como, cuidados veterinarios e fomecimento de
alimentapao para arimais dom6sticos;

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,1aboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia

da covID-19;
29. atividades de representacao judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria juridicas

exercidas pelas advocacias phblicas e privadas, relacionadas a prestapao regular e tempestiva

dos servicos ptiblicos, bern como nas demais quest6es urgentes; Funcionamento: 24 horas (vinte

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

31. servicos de comercializacao, reparo e manutencao de partes e pe9as novas e usadas e de

pneumaticos novos e pr6-moldados, oficinas de carros e motocicletas, somente quanto as
atividades relativas as demais listadas neste Anexo, Funcionamento.
32. servicos de radiodifusao de sons e imageus. Funcionamento: 24 horas (vinte e quatro horas);
33. atividades de com6rcio de bens e servigos, incluidas aquelas de alimentapao, repouso,

limpeza, higiene, comercializa9ao, manutencao e assistencia t6cnica automotivas, de

conveniencia e congeneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logisticas de
todos os tipos de carga em rodovias e estradas
34. atividades de processamento do beneficio do seguro-desemprego e de outros beneficios
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eLetr6nico, obedecidas as determinap6es

do Minist6rio da Satide e dos 6rg5os responsaveis pela seguranca e pela sadde do trabalho.
Funcionamento: das 08:00 horas (oito horas) as 18 :00 horas (dezoito horas);

35.atividades de produ9ao, distribuigao, comercializapao, manutengao, reposicao, assistencia

t6cnica, monitoramento e inspecao de equipamentos de infraestrutura, instalae5es, maquinas e

equipamentos em geral, incluidos elevadores, escadas rolantes e equiLfamentos de refrigeracfro
e climatiza¢ao, somente para servicos consideriveis inadiaveis.

f.-/,,,'
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36. atividades de producao, exportapao, 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, tais como o processo siderdrgico e as cadeias de producao

do alumihio, da ceramica e do vidro;
38. atividades de atendimento ao ptiblico em agencias bancinas, cooperativas de cr6dito ou

estabelec imentos congeneres, referentes aos programas govemamentais ou privados destinados
a mitigar as consequ6ncias econ6micas da emergencia de satide pdblica de que trata a Lei n°
13.979, de 2020. Funcionamento: das 08 :00 horas (oito horas) is 16:00 horas (dezesseis horas);

39. produ¢ao, 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 servigos e atividades essenciais e de infroestrutura;

41. Atividades do Poder ptiblico municipal, estadual e federal

42. Produ¢ao, distribuicao, comercializapao e entrega de produeao de alimentos agropeouario,

agroindustrial, agropastoril e as atividades correlatas necessarias ao seu regular funcionamento;
43. Servico de transporte de passageiros, pdblico ou privado, para auxiliar no atendimento das
atividades/servieos essenc iais ;

44. Servicos de hospedagem, com consumo de refei¢5es pelos h6spedes exclusivamente nos
quartos;

45. Servieos de lavandeira para atender atividades/servieos essenciais;

46. Producao, distnbui9ao, comercializa9ao e entrega de prodng5o de madeira e produtos
florestais;

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

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

49. fiscalizap5o tributala e aduaneira. Funcionamento : 24 horas (vinte e quatro horas;
50. atividades de com6rcio de bens e servicos, incluidas aquelas de alimentacao, repouso,

limpeza, higiene, comercializapao, manutencao e assistencia tecnica automotivas, de

conveni6ncia e congeneres. destinadas a assegurar o transporte e as atividades logisticas de
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 essencials e infraestrutura.
Funcionamento: 08:00 horas (oito) as 18:00 hol.as (dezoito)

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

horas (dezess/eis); / . , ,'
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53, Comercializaeao de materiais de constru9ao. 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 servicos essenciais, questao de satide pbblica, urgencia e
emerg6ncia. Funcionamento: 24 (vinte e quatro) horas.
55. Servieo de hotelaria. Funcionamento 24 horas (vinte e quatro horas).

56. Servicos dom6sticos, prestados a empregador que atue em atividade/ servico essencial, na

forma do Decreto, desde que destinado ao cuidado de crianca, idoso, pessoa enferma ou

incapaz, ou quando o empregador for idoso, pessoa enferma ou incapaz, devendo tal
circunstancia constar em declara¢ao a ser emitida pelo contratante, acompanhada da CTPS

quando for o caso;
57. Loja de confec9ao de mascaras, venda de tecidos para confeccao de mascaras e

equipamentos de proteqao 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 com6rcio de
insumos agricolas considerados essenciais. Funcionamento: 08:00 horas (oito) is 18:00 horas

(d:ndo). ).\;
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