
DECRETO No 16612021, DE 07 DE JUNHO DE 2021. 

EMENTA: Prorroga ate o dia 13 de junho de 
2021 as medidas restritivas as medidas 
temporarias para enfrentamento da emergencia 
de saude pljblica de importancia internacional 
decorrente do novo coronavirus estabelecidas 
no Decreto no 145, de 24 de maio de 2021 no 
imbito do Municipio de Venturosa. 

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE VENTUROSA, no uso das suas atribui@es legais. 
tendo em vista os poderes conferidos pelas constituiws Federal e Estadual e pelo 
inciso II do artigo 80 da Lei Organics Municipal. 

CONSIDERANDO a Portaria MS no 188, de 03 de fevereiro de 2020, por meio da 
qua1 o Ministro de Estado da Saude declarou Emergencia em Saude Publics de 
Importancia Nacional (ESPIN) em decodncia da Infemo Humana pelo Novo 
Coronavirus; 

CONSIDERANDO o estado de calamidade p~iblica reconhecido pelo Decreto 
Legislativo no 139, de 14 de janeiro de 2021 e Decreto Municipal no 02812021 de 06 
de janeiro de 2021. 

CONSIDERANDO os 1306 casos confirmados de Covid-19 em nosso municipio 
(Boletim Epidemiologico Municipal 05/06/2021), e a ocorr6ncia de mais de 350 cams 
confirmados no ultimo mQs; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto no 50.778, de 02 de junho de 2021, 
Mantem medidas restritivas Bs atividades sociais e econdmicas, em face da 
emerggncia de saude publica de importancia internacional decorrente do novo 
coronavirus; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei no 17.260, de 10 de maio de 2021, que define 
as atividades religiosas como atividades essenciais durante a viggncia de situa@o 
de calamidade publics, decorrente de emergencia sanithria ou cathstrofe natural e 
da outras provid6ncias; 

CONSIDERANDO, ainda, que a vacinaflo n8o tem avanpdo na velocidade 
necessirria e aue os numeros das ultimas trks semanas. mostram um Datamar ainda 
alto de casos, bbitos e internaws; 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de manter as regras mais restritivas 
de atividades sociais e econdmicas para o Municipio, em face dos numeros de cams 
confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavirus e a elevada ocupa@o 
dos leitos de enfermaria do Centro de Atendimento Covid-19. 
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Uma cidade de torros! 1 

DECRETA: 

Art. lo Ficam prorrogadas ate o dia 13 de junho de 2021 as regras complementares 
e mais restritivas relativas a atividades sociais e econ&micas, estabelecidas no 
Decreto Municipal no 145, de 24 de maio de 2021, para enfrentamento da 
emerggncia de saude publica de importancia internacional decorrente do novo 
coronavirus. 

Art. 2O - Em decorrkncia do disposto no art. lo, o Decreto Municipal no 145, de 2021, 
passa a vigorar corn as seguintes modificafles: 

"Art. 2O - No periodo compreendido entre 07 de junho de 2021 e 13 de junho de 
2021, o exercicio de atividades econamicas e sociais serh permitido conforrne 
horario definidos no anexo II deste edital. 

Art. 3O - Fica permitida, das 5h as 20h de segunda-feira a sexta-feira, a 
realiza@o de celebrafles religiosas presenciais, sem aglomeragto, em igrejas, 
templos e demais locais de culto, desde que cumprida ocupagto de 30% 
(trinta por cento) da capacidade ou presenp de no maxim0 100 pessoas, 

Paragrafo ljnico - As igrejas, templos e demais locais de culto podem ficar 
abertas, nos finais de semana inclusive, para a realizagto de atividades 
administrativas, servips sociais e celebraMes religiosas apenas de forma 
virtual, sem publico, conforme §6O do art. 2" do Decreto Estadual no 
50.75212021 com alteragto inclusa pelo art. 3O do Decreto Estadual no 
50.77612021. (NR) 

Art. 4O - Ficam suspensas. ate o dia 13 de junho de 2021, as aulas presenciais 
nas escolas da Rede Municipal de Ensino e da Rede Particular, 
recomendando-se a suspensi4o das atividades escolares da Rede Estadual. 
(NR) 

Art. 5" - Ficam alterados os dias de funcionamento da feira livre de Venturosa, 
que sera realizada as segundas-feiras no horario das 15h ate as 16h e nas 
teqas-feiras com inicio as 05h e encerramento de suas atividades at& no 
maximo, as 14h, com a permissso de comercializagto apenas de gQneros 
alimenticios tais quais: frutas em geral, verduras em geral, carnes em geral, 
cereais em geral, laticinios, ovos e especiarias. (NR) 
............................................................................................................................... 
Paragrafo ~n i co .  Permanece suspensa a feira de animais realizada no Paque 
de ExposiHo Municipal ate 13 de junho de 2021. (NR) 
............................................................................................................................... 
Art. 6O - Permanece vedado o consumo de qualquer tip0 de aliment0 ou bebida, 
assim como a comercializa@o de bebida alco6lica, nos logradouros onde e 
realizada a Feira Livre, no Ambito do Municipio de Venturosa, ate a data de 
13.06.2021. (NR) 
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Art. 7O As atividades econdmicas e sociais, cujo funcionamento niio tenha sido 
expressamente disciplinado neste Decreto, deveriio observar o horario de 
funcionamento das 9h as 16h, de segunda-feira a sexta-feira e fechados aos 
finais de semana, corn exceplio daquelas previstas no Anexo I, que se 
submeteriio a horario de funcionamento proprio ou descritos no Anexo II, 
respeitados os protocolos sanitarios especificos. (NR) 
............................................................................................................................... 
Art. 8 O  - Segue suspenso ate o dia 13 (treze) de junho do corrente ano, o 
atendimento presencial na sede da Prefeitura de Venturosa nos dias de terp- 
feira e quinta-feira, sendo que nos demais dias sera limitado e seguindo os 
protocolos sanitarios. (NR) 

Art. 9 O  - Continua suspenso ate o dia 13 (seis) de junho de 2021, o 
funcionamento de servips de academias de ginastica. (NR) 
............................................................................................................................... 
Art. 15 - Este decreto em vigor na data de sua publica@o, perdurando seus 
efeitos ate 23 de junho de 2021. (NR) 

Art. 3O - Ficam ratificadas as medidas restritivas complementares estabelecidas no 
art. 3O do Decreto Estadual no 50.778, de 02 de junho de 2021. 

Art. 4O - 0 Anexo II do Decreto Municipal no 14512021 passa a ter nova reda@o 
conforme anexo II deste decreto e permanecem inalterados os demais artigos. 

Art. 5 O  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagiio. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, em 07 de junho de 2021. 

Mat: 22001 
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ANEXO l 

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR, DE 
FORMA PRESENCIAL, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 13 DE JUNHO DE 2021 

I - s e r v i ~ s  publicos municipais, estaduais e federais, inclusive os outorgados ou 
delegados, nos Srnbitos dos Poderes Executivo, Legislativo e ~udiciario, dos 
Ministerios Publicos e dos Tribunais de Contas, e re~resentacaes didomaticas. 
devendo ser priorizado o teletrabalho; 

II - farmacias e estabelecirnentos de venda de produtos medico-hospitalares; 

111 - postos de gasolina, corn exceflo de lojas de convenigncia; 

IV - servips essenciais a saude, como rn&icos, clinicas, hospitais, laboratorios e 
demais estabelecirnentos relacionados a presta@o de servips na area de saude, 
observados os termos de portaria ou outras normas regularnentares editadas pelo 
Secretario Estadual de Sadde; 

V - servips de abastecimento de agua, gas e dernais combustiveis, sanearnento, 
coleta de lixo, energia, telecomunica@es e internet; 

VI - clinicas e servips de assistgncia a animais; 

VII - servips funerarios; 

Vlll - hoteis e pousadas, incluidos os restaurantes e afins, localizados em suas 
dependencias, com atendirnento restrito aos hospedes; 

IX - serviqos de rnanutenflo predial e preven@o de inchndio; 

X - servips de transporte, armazenamento de rnercadorias e centrais de 
distribuiflo; 

XI - estabelecirnentos industriais, atacadistas e logisticos, bem como os servips de 
transporte, arrnazenarnento e distribuiflo de seus insurnos, equiparnentos e 
produtos; 

XI1 - oficinas de rnanutenqio e conserto de rnaquinas e equipamentos, veiculos 
leves e pesados e, em rela@o a estes, a comercializaflo e serviqos associados de 
pegs e pneurnaticos; 

Xlll - serviFos de auxilio, cuidado e aten@o a idosos, pessoas com deficigncia elou 
dificuldade de locomoqlo e do grupo de risco, realizados em domicilio ou em 
institui@es destinadas a esse fim; 
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XIV - servips de seguranp, limpeza, vigilancia, portaria e zeladotia em 
estabelecimentos publicos e privados, condominios, entidades associativas e 
similares; 

XV - imprensa; 

XVI - servips de assistgncia social e atendimento $ populaMo em estado de 
vulnerabilidade; 

XVll - transporte coletivo de passageiros, incluindo taxis e servips de aplicativos de 
transporte, devendo observar normas complementares editadas pela autoridade que 
regulamenta o setor; 

XVlll - supermercados, padarias, mercados e demais estabelecimentos voltados ao 
abastecimento alimentar da popula@o; 

XIX - atividades de construMo civil; 

XX - processamento de dados e call center ligados a servips essenciais; 

XXI - servips de entrega em domicilio de qualquer mercadoria ou produto; 

XXll - pesca artesanal; 

XXlll - restaurantes, lanchonetes e similares localizados em unidades hospitalares e 
de atendimento a saude, desde que destinados exclusivamente ao atendimento de 
profissionais da saude, pacientes e acompanhantes, e passageiros, 
respectivamente; 

XXIV - lavanderias; 

XXV - estabelecirnentos de manuten@o de eletrodomesticos e assistgncia tecnica 
em geral. 
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ANEXO I1 

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR COM 
HORARIOS E MEDIDAS ESPEClFlCAS DE PREVENCAO. 

Frigorificos 7 

Estabelecimento Horario de 
Funcionamento 

Supermercados De 07h at6 18h 

Padarias De 5h at6 12h 
e 

De 15h at6 20h 
Exceto as terps- 

feiras 
( saida diferentes. 

De segunda a / 01 cliente a cada 5 1 Uso obrigatorio de 

Limitago de 
publico 

01 cliente a cada 
10 mZ 

01 cliente a cada 5 
m2 

mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 

Medidas de 
PrevenMo 

Uso obrigatorio de 
mascara; 
Uso de Alcool 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 
saida diferentes. 
Uso obrigatorio de 
mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 

ter&-feira 
De 08h ate 18h 

Demais dias 
De 9h ate 17h 

I saida diferentes. 
De O8h at6 21 h I 01- cliente a cada 5 1 Uso obrigatorio de 

m2 

mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 
saida diferentes. 
Uso de fita de 
distanciamento de 
clientes ao bald0 

De 08h ate 18h 
Sabado e Domingo 

Ngo mdem 

Saldes de Beleza e De segunda a 
Barbearias sexta-feira 

Uso de alcool 70 
ou em gel; 
Actendamento Dor 

01 cliente a cada 5 
m2 

de atendimento 
Uso obrigatorio de 
mascara: 

funcionar 
Igrejas, templos e De segunda a 
demais locais de sexta-feira 
culto De 16h ate 20h 

Sabado e Domingo 
Apenas no formato 
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Ocupago de 30% 
(trinta por cento) 
da capacidade ou 
presenGa de no 
maximo 100 
pessoas. 

horario. 
Uso obrigatorio de 
mascara; 
Uso de alcwl 70 
ou em gel, 
Local de entrada e 
saida diferentes. 



Uma cidade de todo! 

virtual sem publico, 
conforme 56O do 
art. do Decreto 

Estadual no 
50.75212021 

alterado pelo art. 
3O do Decreto 
Estadual no 
50.7781202 1 

Escrit6rios 
Contabilidade 

Apenas delivery, 
Restaurantes ponto de coleta e 

Sibado e Domingo 
Apenas no formato 

Lanchonetes 

v ihal  sern pcblico I 

drive thru 

01 cliente a cada 5 
tn2 

- 

saida diferentes. 
Uso de fita de 
distanciamento de 
clientes ao baldo 

Uso obrigatorio de 
mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 
Uso de fita de 
distanciamento de 
clientes ao baldo 
de atendimento 
Uso obrigatorio de 
mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 

S e ~ i ~ s  
considerados n lo  
essenciais 

De segunda a 
sexta-feira 

De 09h ate 16h 
Sabado e Dorningo 

Senrips de 
academias de 
ginastica. 

01 cliente a cada 5 
rn2 

Nlo podem 
funcionar 

Clubes sociais. I NBo mdem 
espaps para 
festas e eventos 
com ou sern 
piscinas, espaFos 
esportivos e 

Uso obrigat6rio de 
mascara; 
Uso de Ellcool 70 
ou em gel; 

NBo ~odem 

- I - 
funcronar I 

agremia@es. 
Equipamentos 
culturais 
Parques de 
diversBo, tematicos 
e sirnilares 

Local de entrada e 

- de atendimento 
- 
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NBo podem 
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xcrcf~ U K A  u 
ITUROS, 

Uma cidade de todos. A 
Competiges e NHo podern - 
peticas esportivas funcionar 
coletivas 
Atividade de lazer NHo podern - - 
ou evento em funcionar 
chacaras elou 
casas de ferias - 

Rua Antonio Alexandre da Sihra, 34 - Centro - Veaturosa - Pernambuco - CEP: 55270000. 
CNPJ: 1 0 . 1 0 6 ~ 4 6  -Errnil: prefeituradevmtturom&enhuo~.~.gov.br - Telefu (0°'87) 38351UB. 



DECRETO No 16612021, DE 07 DE JUNHO DE 2021. 

Vma cidade de todo! 

EMENTA: Prorroga ate o dia 13 de junho de 
2021 as medidas restritivas as medidas 
temporaries para enfrentamento da emergencia 
de saude publics de im~ortbncia internacional 
decorrente' do novo coronavirus estabelecidas 
no Decreto no 145, de 24 de maio de 2021 no 
Ambito do Municipio de Venturosa. 

0 PREFEITO DO MuNIC/PIO DE VENTUROSA, no uso das suas atribui@es legais, 
tendo em vista os poderes conferidos pelas constituig6es Federal e Estadual e pelo 
inciso II do artigo 80 da Lei Orghnica Municipal. 

CONSIDERANDO a Portaria MS no 188, de 03 de fevereiro de 2020, por meio da 
qua1 o Ministro de Estado da Saude declarou Emerggncia em Saude Publica de 
Importencia Nacional (ESPIN) em decorrencia da Infemo Humana pelo Novo 
Coronavirus; 

CONSIDERANDO o estado de calamidade publica reconhecido pelo Decreto 
Legislativo no 139, de 14 de janeiro de 2021 e Decreto Municipal no 02812021 de 06 
de janeiro de 2021. 

CONSIDERANDO os 1306 casos confirmados de Covid-19 em nosso municipio 
(Boletim Epidemiologico Municipal 05/06/2021), e a ocorrencia de mais de 350 cams 
confirmados no ultimo mes; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto no 50.778, de 02 de junho de 2021, 
Mantem medidas restntivas as atividades sociais e econ6micas. em face da 
emerggncia de sairde p"blica de importencia internacional deco~ente do novo 
coronavirus; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei no 17.260, de 10 de maio de 2021, que define 
as atividades religiosas como atividades essenciais durante a vigencia de situa@o 
de calamidade publica, decorrente de emergencia sanitaria ou catastrofe natural e 
dB outras providencias; 

CONSIDERANDO, ainda, que a vacina@o n io  tern avanpdo na velocidade 
necessAria e que os numeros das ultimas tres semanas, mostram um patamar ainda 
alto de casos, obitos e internaws; 

CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de manter as regras mais restritivas 
de atividades sociais e econamicas para o Municipio, em face dos numeros de cams 
confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavirus e a elevada ocupa@o 
dos leitos de enfermaria do Centro de Atendimento Covid-19. 
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DECRETA: 

Art. lo Ficam prorrogadas at6 o dia 13 de junho de 2021 as regras complementares 
e mais restritivas relativas a atividades soaais e econbmicas, estabelecidas no 
Decreto Municipal no 145, de 24 de maio de 2021, para enfrentamento da 
emergencia de salide pliblica de impo~ncia internacional decorrente do novo 
coronavirus. 

Art. 2O - Em dewrr8ncia do disposto no art. lo, o Decreto Municipal no 145, de 2021, 
passa a vigorar corn as seguintes modificafles: 

"Art. 2O - No period0 cornpreendido entre 07 de junho de 2021 e 13 de junho de 
2021, o exercicio de atividades econdmicas e sociais serh permitido conforrne 
hwario definidos no anexo II deste edital. 

Art. 3O - Fica perrnitida, das 5h as 20h de segunda-feira a sexta-feira, a 
realizaMo de celebraqaes religiosas presenciais, sern aglomera@o, em igrejas, 
ternplos e demais locais de culto, desde que curnprida a ocupa@o de 30% 
(trinta por cento) da capacidade ou presenfp de no mhximo 100 pessoas, 

Paragrafo Unico - As igrejas, templos e dernais locais de culta podem ficar 
abertas, nos finais de sernana inclusive, para a realizaqlo de atividades 
administrativas, serviws sociais e celebrap6es religiosas apenas de forma 
virtual, sem pliblico, confone 36" do art. 2O do Decreto Estadual no 
50.752/2021 w m  alteraMo inclusa pelo art. 3O do Decreto Estadual no 
50.77812021. (NR) 

Art. 4O - Ficam suspensas, at6 o dia 13 de junho de 2021. as aulas presenciais 
nas escolas da Rede Municipal de Ensino e da Rede Particular, 
rewmendando-se a suspenslo das atividades escolares da Rede Estadual. 
(NR) 

Art. 5" - Ficam alterados os dias de funcionarnento da feira livre de Venturosa, 
que sera realizada as segundas-feiras no horhrio das 15h ate as 18h e nas 
terqs-feiras com inicio as 05h e encerramento de suas atividades at&, no 
maimo, as 14h, corn a permissgo de wmercializa@io apenas de ggneros 
alirnentlcios tais quais: frutas em geral, verduras em geral, carnes em geral, 
cereais em geral, laticlnios, ovos e especiarias. (NR) 

Paragrafo dniw. Permanece suspensa a feira de animais realizada no Parque 
de Exposiqlo Municipal at6 13 de junho de 2021. (NR) 

Art. 6" - Permanece vedado o consumo de qualquer tipo de aliment0 ou bebida, 
assim como a comercializa@o de bebida a ld l ica,  nos logradouros onde 6 
realizada a Feira Livre, no ambit0 do Municlpio de Venturosa, at6 a data de 
13.06.2021. (NR) 
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Art. 7' As atividades econbmicas e sociais, cujo funcionamento nSo tenha sido 
expressamente disciplinado neste Decreto, deverao observar o horario de 
funcionamento das 9h as 16h, de segunda-feira a sexta-feira e fechados aos 
finais de semana, corn exce~ lo  daquelas previstas no Anexo I, que se 
submetera0 a horario de funcionamento proprio ou descritos no Anexo II, 
respeitados os protocolos sanitarios especificos. (NR) 

Art. 8' - Segue suspenso ate o dia 13 (treze) de junho do corrente ano, o 
atendimento presencial na sede da Prefeitura de Venturosa nos dias de terp- 
feira e quinta-feira, sendo que nos demais dias sera limitado e seguindo os 
protocolos sanitarios. (NR) 
...................................... . ............................................ , ........................................... 
Art. Q0 - Continua suspenso ate o dia 13 (seis) de junho de 2021, o 
funcionamento de servips de academias de ginastica. (NR) 

Art. 15 - Este decreto em vigor na data de sua publicaHo, perdurando seus 
efeitos ate 23 de junho de 2021. (NR) 

Art. 3O - Ficam ratificadas as medidas restritivas complementares estabelecidas no 
art. 3O do Decreto Estadual no 50.778, de 02 de junho de 2021. 

Art. 4O - 0 Anexo II do Decreto Municipal no 14512021 passa a ter nova reda~Bo 
conforme anexo II deste decreto e permanecem inalterados os demais artigos. 

Art. 5 O  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~lo. 

Registre-se, publique-se e curnpra-se. 

Gabinete do Prefeito, em 07 de junho de 2021. 
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ANEXO l 

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR, DE 
FORMA PRESENCIAL, NO PER/ODO DE 07 DE JUNHO A 13 DE JUNHO DE 2021 

I - sewips pDblicos municipais, estaduais e federais, inclusive os outorgados ou 
delegados, nos imbitos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, dos 
Ministerios Publicos e dos Tribunais de Contas, e representapdes diplomaticas, 
devendo ser priorizado o teletrabalho; 

II - farmacias e estabelecimentos de venda de produtos medico-hospitalares; 

Ill - postos de gasolina, corn e x c e ~ l o  de lojas de convenibncia; 

IV - sewips essenciais a saude, como medicos, clinicas, hospitais, laborat6rios e 
demais estabelecimentos relacionados a prestapao de serviws na Area de saude, 
observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares editadas pelo 
Secretirio Estadual de Sairde; 

V - servipos de abastecimento de agua, gas e demais combustiveis, saneamento, 
coleta de lixo, energia, telecomunica~6es e internet; 

VI - clinicas e servips de assistbncia a animais; 

VII - servips funerarios; 

Vlll - hot& e pousadas, incluidos os restaurantes e afins, localizados em suas 
dependgncias, com atendimento restrito aos hbspedes; 

IX - serviqos de manutenHo predial e preven@o de incbndio; 

X - servips de transporte, armazenamento de mercadorias e centrais de 
distribuipao; 

XI - estabelecimentos industriais, atacadistas e loglsticos, bem como os sewips de 
transporte, armazenamento e distribuiclo de seus insumos, equipamentos e 
produtos; 

XI1 - oficinas de manutenplo e conserto de maquinas e equipamentos, velculos 
leves e pesados e, em relaMo a estes, a comercializaqFao e servipos associados de 
pepas e pneumaticos; 

Xlll - servipos de auxilio, cuidado e aten@ a idosos, pessoas com deficigncia e/ou 
dificuldade de locomopao e do grupo de risco, realizados em domicilio ou em 
instituipdes destinadas a esse fim; 
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XIV - sewi~os de seguranp, limpeza, vigilancia, portaria e zeladoria em 
estabelecimentos publicos e privados, condominios, entidades associativas e 
similares; 

XV - imprensa; 

XVI - s e ~ i w s  de assistgncia social e atendimento a populaflo em estado de 
vulnerabilidade; 

XVll - transporte coletivo de passageiros, incluindo taxis e serviws de aplicativos de 
transporte, devendo o b s e ~ a r  nornlas complementares editadas pela autoridade que 
regulamenta o setor; 

XVlll - supermercados, padarias, mercados e demais estabelecimentos voltados ao 
abastecimento alimentar da popula@o; 

XIX - atividades de construFrio civil; 

XX - processamento de dados e call center ligados a servi~os essenciais; 

XXI - servi~os de entrega em domicllio de qualquer mercadoria ou produto; 

XXll - pesca artesanal; 

XXlll - restaurantes, lanchonetes e similares localizados em unidades hos~italares e 
de atendimento a saude, desde que destinados exclusivamente ao atendimento de 
profissionais da saude, pacientes e acompanhantes, e passageiros, 
respectivamente; 

XXIV - lavanderias; 

XXV - estabelecimentos de manutenqBo de eletrodorn6sticos e assistencia tkcnica 
em geral. 
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ANEXO ll 

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR COM 
HORARIOS E MEDIDAS ESPEClFlCAS DE PREVENCAO. 

Estabelecimento I Horhrio de 
] Funcionarnento publiw 

LimitaHo de 
Preveneo 

Padarias 

Medidas de 

Su~ermercados I De 07h at6 18h 1 01 cliente a cada 1 Uso obriaatorio de 

Frigorifiws 

mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 
saida diferentes. 
Uso obrigatorio de 
mascara; 
uso de alc001 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 
saida diferentes. 
Uso obrigatorio de 
mascara; 
Uso de Alwol 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 
saida diierentes. 
Uso obrigatorio de 
mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 
salda diferentes. 
Uso de fita de 
distanciamento de 
dientes ao bald0 

De 5h at6 12h 
e 

De 15h at6 20h 
Exceto as ter~as- 

feiras 

Farmacias 

I de atendimento 
Saldes de Beleza e I De seaunda a 1 01 cliente a cada 5 1 Uso obriaatorio de 

01 cliente a cada 5 
m2 

De segunda a 
ter~a-feira 

De O8h at6 18h 
Demais dias 

De 9h ate 17h 

Barbearias 

01 cliente a cada 5 
m2 

De 08h ate 21 h 01 cliente a cada 5 
m2 

" 
mascara; 
Uso de dlcool 70 

1 ou em gel; 
Agendamento por 

sexti-feira 
De 08h at6 I 8h 

Sabado e Domingo 
Ni3o podem 

m2 

funcionar 
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1 horhrio. 

demais lo& de 
culto 

lareias, tem~los e I De seaunda a 1 Ocu~acZio de 30% I Uso obriaatorio de 
sexti-feira 

De l6h at6 20h 

Shbado e Domingo 
Apenas no formato 

(trink -par cento) 
da capacidade ou 
presenGa de no 
rnaximo 100 
pessoas. 

- 
mascara; 
Uso de Alcod 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 
saida diierentes. 



REFEITURA D 
2 

Escritorios de 
Contabilidade 

( de atendimento 

virtual sem pbblico, 
conforme 56O do 
art. Za do Decreto 

Estadual no 
50.752/2021 

alterado pelo art. 
3 O  do Decreto 
Estadual no 
50.7781202 1 

De 08h ate 18h 

Servipos de I N lo  podern 
academias de 
ginastica. 
Clubes sociais, 
espa~os para 
festas e eventos 
corn ou sem 
piscinas, espapos 
esportivos e 
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agremiaFCies. 
Equipamentos 
culturais 
Paques de 
diversao, tembticos 
e sirnilares 

Sabado e Dorningo 
Apenas no formato 
virtual sern p~iblico 

Bares, 
Restaurantes e 
Lanchonetes 

Servips 
considerados n lo 
essenciais 

- 
funcionar 

NSo podem 
funcionar 

01 cliente a cada 5 
m2 

- 

01 cliente a cada 5 
m2 

Apenas delivery, 
ponto de coleta e 

drive thru 

De segunda a 
sexta-feira 

De 09h at6 16h 
Sabado e Domingo 

Nlo podem 

- 

Nlo podem 
funcionar 

Nlo podem 
funcionar 

Uso obrigatdrio de 
mbscara; 
Uso de dlcool 70 
ou em gel; 
Uso de fita de 
distanciamento de 
dientes ao baldo 
de atendimento 
Uso obrigatdrio de 
mascara; 
Uso de alcool 70 
ou em gel; 

Uso obrigatdrio de 
mascara; 
Uso de blcool 70 
ou em gel; 
Local de entrada e 

funcionar 

- 

saida diferentes. 
Uso de fita de 
distanciamento de 
clientes ao baldo 

- 

- 

- 
- 
- 



Uma cidade de todo 

coletivas ' 

Atividade de lazer 1 NLo podem - - ! 
Cornpeti~6es e 
~raticas es~ortivas 
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NBo podem 
funcionar 

ou evento em 
chacaras elou 
casas de ferias 

funcionar 

- - 


