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DECRETO MUNICIPAL Nº 25 DE 30 DE MARÇO DE 2021.

Altera parcialmente o Decreto 18 de
24 de março de 2020, para instituir
novas medidas de enfrentamento da
pandemia do COVID-19 no Município
de Pariquera-Açu durante a Fase
Vermelha Emergencial e dá outras
providências.

O Prefeito Wagner Bento da Costa, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e

CONSIDERANDO a prorrogação da fase Vermelha do Plano São Paulo, em
caráter emergencial até o dia 11 de abril de 2021;

CONSIDERANDO que as medidas restritivas podem ser reavaliadas de acordo
com a conveniência e o interesse público, respeitadas as respectivas medidas
sanitárias pertinentes, nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18 de 24
de março de 2020;

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Ao Município de Pariquera-Açu deverão ser aplicadas as medidas mais
restritivas previstas na Fase Emergencial do Plano São Paulo, nos termos do
Decreto Estadual nº 65.563 de 11/03/2021, prorrogadas até o dia 11 de abril de
2021.

Art. 2º. No período de abrangência deste decreto, somente poderão
permanecer abertos os estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços que tenham por finalidade a oferta de produtos e serviços de que trata
o art. 3º deste decreto, devendo tais estabelecimentos assegurarem que os
seus consumidores presenciais, bem como seus funcionários, usem
devidamente máscaras faciais, mantenham distância de, pelo menos, 3m (três
metros) entre si em eventuais filas, no interior e no exterior do estabelecimento,
sendo recomendável e preferível a adoção de entrega domiciliar e atendimento
eletrônico ou por telefone.
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Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata o “caput” deste artigo
deverão seguir todos os protocolos de higienização tais como:

I – oferta de álcool em gel a 70% (setenta por cento) para consumidores,
funcionários e prestadores de serviços;
II – higienização constante de superfícies e ambientes; e
III – Medição de temperatura por termômetro digital na entrada do
estabelecimento;

Art. 3º. Poderão funcionar com atendimento presencial apenas os seguintes
estabelecimentos considerados essenciais, sendo vedado o consumo no local:

I – supermercados, mercados, açougues, armazéns, padarias, casas de frutas
e estabelecimentos de produtos in natura, feiras (somente produtos
alimentícios);
II – farmácias e drogarias;
III – agências bancárias e casas lotéricas;
IV – hospitais, clínicas médicas e odontológicas e laboratórios;
V – clínicas veterinárias, casas agropecuárias e de rações para animais;
VI – borracharias, oficinas mecânicas;
VII – hotéis e pousadas;
VIII – transportadoras;
IX – postos de gasolina e derivados;
X – serviços funerários;
XI – indústria.

§1º. Os supermercados, açougues, padarias, mercearias, quitandas, peixarias
e hortifrutigranjeiros poderão funcionar de segunda a domingo, com
atendimento ao público, sem consumo no local e limitado a capacidade de 30%,
para os estabelecimentos menores, e não excedendo o limite máximo 60
pessoas para os estabelecimentos maiores, independente do percentual.

§2º. Durante o período de duração da fase emergencial do Plano São Paulo, os
estabelecimentos de materiais para construção funcionarão apenas pelo
sistema de delivery ou drive thru.

Art. 4º. Ficam suspensas as atividades educacionais de forma presencial da
rede pública municipal, estadual, particular, de educação básica, ensino técnico,
profissionalizante ou educação não regulada.

Art. 5º. Os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais,
descritos nos incisos abaixo, permanecem não autorizados a atender de forma
presencial:

I – estabelecimentos comerciais;
II – prestadores de serviços e escritórios em geral;
III – restaurantes, bares e similares;
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IV – salões de beleza e barbearia;
V – academias;
VI – eventos esportivos coletivos, convenções e atividades culturais;
VII – comércio ambulante.

Parágrafo único: Os estabelecimentos acima elencados que forneçam
produtos poderão funcionar apenas através do sistema de entrega/delivery e
de retirada no local sem acesso ao estabelecimento (drive thru) durante 24
horas.

Art. 6º. Ficam suspensos, no período de que trata o art. 1º deste decreto, os
serviços públicos municipais, incluindo o atendimento ao público, EXCETO os
serviços públicos municipais de saúde, de infraestrutura, de obras e garagem,
segurança, de justiça de urgência, de fornecimento e tratamento de água, de
energia elétrica, de saneamento básico, de coleta de lixo orgânico, de
telecomunicações, de assistência social, serviços funerários, cemitérios, de
segurança alimentar, de cartórios, serviços administrativos de qualquer
natureza que lhes deem suporte direto ou indireto, Casa da Criança e Conselho
Tutelar.

§ 1º. Os servidores do Paço Municipal, Educação, Agricultura, Esporte e
Cultura deverão trabalhar de forma presencial das 8h às 12h e em sistema de
teletrabalho (“home office”), das 13h30 às 17h30.

§ 2º. Os serviços de assistência social e atendimento à população em estado
de vulnerabilidade não terão alteração em seu atendimento ao público, desde
que sejam garantidas as medidas sanitárias adequadas.

§ 3º. Em todos os estabelecimentos e atividades previstas neste artigo,
incluindo escritórios de contabilidade, advocacia e similares, deverão ser
adotados o regime de teletrabalho (“home office”) para as atividades de caráter
administrativo, ressalvados somente os casos em que o trabalho presencial
seja comprovadamente indispensável ao atendimento ou funcionamento do
estabelecimento ou atividade.

Art. 7º. Fica mantida a obrigatoriedade de uso de máscaras faciais, cobrindo o
nariz e a boca, em qualquer ambiente e local público ou privado de acesso
público, assim como o distanciamento entre pessoas de, no mínimo 3m (três
metros).

§ 1º. Caracterizar-se-á infração a venda de produtos às pessoas sem máscara,
ainda que fora do estabelecimento.

§ 2º. Fica recomendado a utilização de “faceshields” por parte dos trabalhos
dos serviços considerados essenciais, sobretudo nos estabelecimentos que
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atendem pessoas de outros municípios, as margens da BR 116 e nos serviços
de natureza alimentícia e de farmácia.

Art. 8º. Ficam suspensos eventos religiosos de natureza coletiva em templos
ou locais públicos, de qualquer credo ou religião, sendo autorizado apenas a
abertura dos templos, igrejas e similares para manifestação de fé individual.

Art.9º. A inobservância ao disposto neste decreto sujeita o infrator às
penalidades previstas no artigo 4º da Lei nº 6 de 13 de maio de 2020, sem
prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais.

§ 1º Caracterizar-se-á infração a venda de produtos às pessoas sem máscara,
ainda que fora do estabelecimento.

§ 2º. Os valores decorrentes do pagamento das multas serão destinados à
aquisição de cestas básicas para distribuição às pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia
até o dia 11 de abril de 2021, podendo ser prorrogado ou alterado a qualquer
tempo, ficando revogadas as disposições em contrário.
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