DECRETO N. 154, DE 24 DE MAIO DE 2020
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE
AVALIAÇÃO, CONTROLE, PREVENÇÃO
E DISTANCIAMENTO CONTROLADO
VISANDO O ENFRENTAMENTO À
PANDEMIA DA COVID-19, NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PA E
REVOGA O DECRETO MUNICIPAL N.
149/2020.
CONSIDERANDO o Decreto n. 121, de 20 de março de 2020, o qual
Declarou situação de emergência no município de Capanema e definiu diretrizes
para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid-19),
conforme COBRADE 1.5.1.1.0;
CONSIDERANDO que no dia 23 de março de 2020, foi publicado o
Decreto Municipal n. 122, que estabeleceu uma política de isolamento e quarentena
em Capanema, consistente em restrição de atividades e de pessoas de maneira a
evitar a possível contaminação ou propagação da COVID-19;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n. 125/2020 estabeleceu a
ampliação das políticas de isolamento e quarentena, voltadas para o enfrentamento
da COVID-19;
CONSIDERANDO as disposições legais contidas no Decreto Municipal n.
144/2020;
CONSIDERANDO o grande número de vans, caminhões e outros meios
de transportes, trazendo pessoas de fora do Estado e de outros Municípios
circunvizinhos, de forma desarrazoada e sem qualquer controle sanitário;
CONSIDERANDO que no contexto excepcionalíssimo do âmbito
normativo da Lei Federal no 13.979/2020, de enfrentamento de pandemia global, o
exercício do poder de polícia sanitária por Estados, Distrito Federal e Municípios –
sobretudo com relação às ações de isolamento, quarentena e interdição de
locomoção, circulação, atividades e serviços – não pode ser confundindo com uma
tentativa de usurpação de competências da União;
CONSIDERANDO, em verdade, que a polícia sanitária dispõe de um
elastério muito amplo e necessário à adoção de normas e medidas específicas,
requeridas por situações de perigo presente ou futuro que levem ou ameacem lesar
a saúde e a segurança dos indivíduos e da comunidade;
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CONSIDERANDO, então, que o Poder Público dispõe de largo
discricionarismo na escolha e imposição de limitações de higiene e segurança, em
defesa da população;
CONSIDERANDO que, sem prejuízo da cooperação esperada, de direito,
pela Constituição (art. 23, parágrafo único, e 198, caput), no cenário singular de
emergência, se faz necessário que ações draconianas de controle epidemiológico
sejam implementadas, com autonomia (CF, art. 18), por esferas de governo
regionais (Estados) e locais (Municípios);
CONSIDERANDO, de mais a mais, que no dia 24 de março de 2020, foi
deferido pelo Ministro do STF medida cautelar nos autos da ADIN 6.341/2020, no
sentido de reconhecer a competência dos Estados e Municípios para restringir a
locomoção de pessoas em portos, aeroportos e rodovias, na intenção de conter a
pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO a Recomendação expedida pelo Ministério Público
Estadual sob o n. 022/2020, no sentido de compelir a Prefeitura a suspender as
atividades não essenciais no Município de Capanema;
CONSIDERANDO que o Estado brasileiro e todos os Gestores Municipais
se encontram em território desconhecido, com poucas orientações sobre quais serão
as consequências econômicas esperadas e como a crise deve ser gerenciada,
havendo consenso, contudo, sobre a necessidade de se aprimorar, no âmbito
Municipal, as intervenções não farmacêuticas de saúde pública, consideradas as
medidas mais eficazes para mitigar o impacto das pandemias e as respostas de
saúde pública associadas à economia real;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n. 149/2020 intensificou as
normas de isolamento, quarentena e restrições de locomoção, com esteio nas
peculiaridades do enfrentamento à pandemia de acordo com a realidade Municipal;
CONSIDERANDO, contudo, que a Prefeitura, para fazer frente à crise,
estruturou a UPA de Capanema com 06 (seis) leitos de UTI e 29 (vinte e nove)
normais para paciente com COVID-19, como também, com 03 (três) leitos de UTI e
11 (onze) normais para pacientes com outras patologias;
CONSIDERANDO que foi realizada a compra de fármacos indicados
tanto pelo Ministério da Saúde como pelo Governo do Estado, como eficazes para o
tratamento da COVI-19;
CONSIDERANDO também que o Centro de Especialidades Médicas
(CEM) do Município foi adaptado para receber 15 (quinze) leitos e realizar a
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internação de casos leves e médios de pacientes com COVID-19, no sentido de
aliviar a carga de usuários que procuram a UPA de Capanema;
CONSIDERANDO que foi implantada a política de deslocamento de
agentes de saúde para a zona rural, visando a avaliação clínica de pacientes com
suspeitas de COVID-19 e posterior entrega de medicamentos;
CONSIDERANDO ainda que o Centro de Saúde do Trabalhador do
Município se encontra realizando, desde o dia 15 de maio, das 16h00min às
22h00min, atendimento e diagnóstico de casos suspeitos de COVID-19 com o
objetivo também de desafogar as demandas da UPA de Capanema;
CONSIDERANDO, então, que o Exmo. Sr. Governador do Estado do
Pará, atendendo ao pleito do Município, implantou mais 27 (vinte e sete) novas
Unidades de Terapia Intensiva no Hospital Regional de Capanema, aumentando,
assim, a retaguarda da UPA para os casos graves de COVID-19 da região;
CONSIDERANDO, assim, que as medidas ora implementadas, tanto pelo
Estado, mas principalmente pela Prefeitura de Capanema, aumentaram
sobremaneira o poder de resposta da Administração Pública para fazer frente ao
enfrentamento da pandemia no Município, com a patente estruturação e forte
cooperação técnica de saúde e intervenções farmacêuticas;
CONSIDERANDO, por fim, que o Estado do Pará, publicou no dia 23 de
maio de 2020 o Decreto n. 777, dispondo sobre medidas de distanciamento
controlado e encerramento do lockdown:
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAPANEMA, no uso de suas atribuições
legais e, principalmente, considerando o que dispõe os artigos 23, inciso II e 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil:
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as medidas de avaliação, controle,
prevenção e distanciamento controlado, visando o enfrentamento à pandemia da
COVID-19, como medida de resposta articulada e coordenada no âmbito do
Município de Capanema.
Parágrafo único. O Distanciamento Controlado se utiliza da metodologia
de monitoramento da epidemia e seus impactos na saúde e economia, baseado em
verificações epidemiológicas e planejamento estratégico de ações, estabelecendo
um conjunto de medidas destinadas a prevenção, ao observar a regionalização do
sistema de saúde e o agrupamento das atividades econômicas, objetivando a
preservação da vida e a mitigação do impacto na economia, assegurando o
desenvolvimento econômico e social da população capanemense.
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Art. 2º O monitoramento da evolução da epidemia causada pela COVID19 será feito através da avaliação de indicadores de propagação e da capacidade de
atendimento do sistema de saúde, apoiado em dados técnico fornecidos por órgãos
e entidade públicos e instituições privadas.
Art. 3º O acompanhamento diário dos indicadores de que trata o art. 2º
deste Decreto será utilizado para a aplicação, gradual e proporcional, de um
conjunto de medidas destinadas à prevenção e ao enfrentamento da epidemia
causada pela COVID-19.
Art. 4o A avaliação prevista no caput dos artigos 1o e 3o, bem como as
demais medidas adotadas a partir do presente normativo, são de responsabilidade
conjunta do Estado e Município, na forma do Decreto Estadual n. 777/2020, NO
QUE COUBER e não contrariar o presente Decreto, sem prejuízo da aplicação de
outras intervenções individualmente adotadas pelos Órgãos de Segurança do
Estado e da polícia sanitária local.
Art. 5º As medidas ora adotadas, para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia da COVID-19 irão resguardar o exercício e o
funcionamento das atividades públicas e privadas essenciais, vedada sua
interrupção, respeitadas as regras de proteção sanitária e distanciamento das
pessoas envolvidas.
Art. 6º O expediente na Administração Pública Municipal Direta e Indireta
será de 08h às 16h, com exceção das áreas de assistência, administração, saúde e
fiscal tributária, que poderão adotar horários diferenciados para evitar prejuízo ao
atendimento do interesse público.
§1º Os servidores ocupantes de cargos de chefia deverão organizar suas
pastas, para fins de coordenação e planejamento do retorno gradual das atividades
presenciais, mediante a implantação de medidas de proteção e protocolo de
distanciamento controlado.
§2º O trabalho remoto poderá a ser realizado em todas as unidades em
que isto seja possível, mediante autorização do Chefe do Executivo e sem que haja
prejuízo ao interesse público e ao atendimento à população.
§3º Fica permitida a realização de reuniões presenciais, com no máximo
10 (dez) pessoas, adotadas as medidas de proteção sanitária e distanciamento dos
participantes.
§4º Fica permitida a realização de sessões presenciais de contratações
essenciais, com a participação de um representante por empresa concorrente,
adotadas as medidas de proteção sanitária e distanciamento dos participantes.
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Art. 7º Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta
e Indireta devem manter suspensos:
I – o deslocamento, no interesse do serviço, nacional ou internacional de
servidores públicos, empregados públicos e colaboradores eventuais da
Administração Pública Municipal, salvo autorização expressa do Chefe do Executivo;
II – o agendamento de novos eventos presenciais promovidos ou
apoiados pelo Poder Executivo Municipal;
III – a concessão e o gozo de férias, licença especial ou licença para
tratar de interesses particulares nos órgãos e entidades da área de saúde ou de
qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia;
IV – os prazos de processos administrativos, com exceção dos referentes
aos processos disciplinares em geral, processos licitatórios e aqueles vinculados ao
pagamento de tributos e aos procedimentos em trâmite na Secretaria de Finanças,
que poderão ser disciplinados por norma interna da própria Secretaria;
Art. 8º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta da área de saúde ou de qualquer outro setor estratégico
para contenção da pandemia, poderão, a seu critério, interromper ou suspender os
afastamentos dos seus agentes, a fim de atender ao interesse público.
Art. 9º Permanecem suspensas as aulas presenciais das escolas da rede
de ensino público municipal, devendo ser mantida regularmente a oferta de merenda
escolar ou medida alternativa que garanta a alimentação dos alunos, a critério da
Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Parágrafo único. As unidades de ensino em geral da rede privada do
Município ficam proibidas de desenvolver aulas e/ou atividades presenciais.
Art. 10 Permanecem proibidos eventos, reuniões, manifestações,
passeatas/carreatas, de caráter público ou privado e de qualquer natureza, com
audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas, na forma do Decreto Estadual n.
777/2020.
Art. 11 Fica permitida a realização de cultos, missas e eventos religiosos
presenciais com público de até 10 (dez) pessoas, respeitada distância mínima de 1,5
metro para pessoas com máscara, com a obrigatoriedade de fornecimento aos
participantes de alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool gel), na
forma do Decreto Estadual n. 777/2020.
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Parágrafo único. As demais atividades religiosas devem ser realizadas
de modo remoto, reconhecida sua essencialidade quando voltadas ao desempenho
de ações de assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade.
Art. 12 Os prestadores, públicos ou privados, de serviço de transporte de
passageiros ficam obrigados a:
I – disponibilizar álcool em gel 70º para uso individual dos passageiros;
II – higienizar bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum
com desinfetante hipoclorito de sódio a 0,1% a cada conclusão de trajeto;
III – não transportar quaisquer passageiros em pé; e,
IV – não permitir a entrada em seus veículos de pessoas sem máscara.
Art. 13 Fica mantida a política de isolamento prevista no art. 2o, inciso I
do Decreto Municipal n. 118/2020 c/c Decreto Municipal n. 121/2020 c/c Lei Federal
n. 13.979/2020, estando terminantemente proibida a entrada de pessoas e veículos
na cidade vindo de outras regiões do Estado ou do País sem prévia justificativa,
devendo ser observado o seguinte:
I – As entradas da cidade continuarão fechadas para impedir a introdução
da pandemia no Município;
II – Fica autorizada a inspeção à pessoas e veículos, através do
Comando Multidisciplinar de combate ao COVID-19, composto dos órgãos de
controle integrados e vigilância sanitária, nas entradas e saídas do Município de
Capanema e em todas as barreiras restritivas implementadas;
III – Continua proibido o acesso de pessoas que não possuem residência
e domicílio no Município;
IV – Os veículos que vierem abastecer a cidade com medicamentos,
fármacos ou material de limpeza poderão adentrar de modo restrito, objetivando o
fim a que se destinam;
V – Os veículos que trouxerem alimentos, hortifrúti, carnes, pescado,
grãos, outros tipos de alimentos, ou que façam parte de toda cadeia produtiva da
região, terão sua entrada liberada para a entrega do material;
VI – As Autoridades do Estado e do Município, bem como os seus
servidores públicos e prestadores de serviços, terão sua entrada liberada, na esteira
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do interesse público e considerando a política de prevenção da Administração
Pública ante a Pandemia.
§1O Durante o período das políticas introduzidas no caput do presente
artigo fica mantido, no âmbito do Município, o PASSE PROVISÓRIO.
1. o Passe Provisório terá data de validade, informações sobre a pessoa,
anotações sobre a residência e domicílio, bem como os motivos da sua
entrada e saída;
2. a concessão do Passe Provisório dependerá da avaliação das
Autoridades
designadas
nas
barreiras
de
contenção
do
Município(Comando Multidisciplinar de Combate ao COVID-19);
3. o Passe Provisório poderá concedido para pessoas em trânsito no
Município, para moradores que queiram se deslocar a outras cidades do
Estado e para outras pessoas definidas pelos critérios da Autoridade
designada nas barreiras, a partir de situações concretas e necessidade
justificada em documento.
§2o As políticas de isolamento e quarentena ora mantidas se
fundamentam nas recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial
de Saúde e no exercício do poder de polícia sanitária do Município – sobretudo com
relação às ações de interdição de locomoção, circulação, de atividades e serviços.
§3o O abastecimento dos serviços e atividades, essenciais e não
essenciais, não sofrerão restrição em face do bloqueio para acessar a cidade.
Art. 14 Fica estabelecida a forma moderada de quarentena no Município
de Capanema, consistente no controle de distanciamento e em restrição de
atividades de maneira a evitar a propagação do novo coronavírus, nos termos deste
decreto.
Parágrafo único. A medida a que alude o caput deste artigo vigorará
a partir do dia 25 de maio de 2020.
Art. 15 Para o fim de que cuida o artigo 14 deste decreto, fica mantida a
suspensão para atendimento ao público, no âmbito municipal:
I – de salões de beleza, clínicas de estética e barbearias, na forma do
Decreto Estadual n. 777/2020;
II – de escritórios de apoio administrativo, serviços financeiros, serviços
de seguros, serviços contábeis, serviços advocatícios e outros serviços afins,
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excetuando os consultórios médicos e de assistência à saúde em geral, na forma do
Decreto Estadual n. 777/2020;
III – de academias de ginástica, na forma do Decreto Estadual n.
777/2020;
IV – de bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares,
na forma do Decreto Estadual n. 777/2020;
V – de atividades imobiliárias, na forma do Decreto Estadual n. 777/2020;
VI – de agências de viagem e turismo, na forma do Decreto Estadual n.
777/2020;
VII – de praias, igarapés, balneários, clubes e estabelecimentos similares,
na forma do Decreto Estadual n. 777/2020;
VIII – em todas as Secretarias Municipais e órgãos da Prefeitura de
Capanema, o qual poderá ser prestado por meio telefônico ou e-mail, através dos
números disponibilizados no Portal da Transparência, salvo no caso da Secretaria
de Saúde e de toda a rede pública municipal de saúde, que funcionará em regime de
prevenção voltado para o combate à introdução do novo coronavírus, sem prejuízo
dos serviços essenciais de saúde.
§1O Fica permitido:
I – o acesso de empregados e fornecedores aos estabelecimentos,
observadas as regras previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 15 deste Decreto;
II – o serviço de delivery de produtos e serviços e;
III – o serviço de lanche de rua, apenas na modalidade de retirada para
consumo domiciliar.
§2º Ficam suspensas as atividades coletivas, esportivas ou não, com
pessoas, idosos e grupos de risco, bem como realização de eventos esportivos
(recreativos, campeonatos, torneios e afins);
§3º Os correspondentes bancários, pela sua natureza, poderão funcionar
de modo reduzido, devendo organizar a sua fila em distância de 2 (dois) metros
entre clientes, observando a prioridade aos maiores de 60 (sessenta) anos e
aqueles portadores de doenças crônicas, enquadrados no grupo de risco de
aumento de mortalidade pela COVID-19, de acordo com parâmetros estabelecidos
pela OMS, sendo que todos os funcionários do estabelecimento deverão utilizar
máscaras, nos termos do Decreto Estadual n. 609/2020.
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§4º Fica determinado, em atenção as normas expedidas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), que somente é permitida a circulação de
pessoas nas ruas, avenidas e logradouros públicos do Município, como também, a
circulação de pessoas nos comércios essenciais, não essenciais e informais de
Capanema, se estas estiverem portando máscaras de proteção individual de
qualquer espécie ou elaboração, de modo que o descumprimento da presente
determinação configurará prática de infração administrativa prevista no artigo 10,
inciso VII, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e de crimes
previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal.
§5º Fica determinado que a circulação de pessoas no âmbito do
Município de Capanema se limite às necessidades de alimentação, compra e
exercício de atividades inadiáveis, sendo vedada, em qualquer hipótese, a
aglomeração de pessoas.
§6o O retorno das atividades do comércio não essencial e informal no
Município, como medida controlada pelo Poder Público, se dará da seguinte forma:
I – a partir do dia 25 de maio de 2020, o comércio não essencial
funcionará das 14h00 às 19h00.
II – a partir do dia 01 de junho, o comércio não essencial funcionará das
7h30 às 13h00.
III – a partir do dia 01 de junho de 2020, o comércio informal funcionará
das 14h00 às 19h00.
§7o O retorno previsto no §6o não inclui as atividades e serviços listados
no art. 15 do presente decreto.
Art. 16 Os estabelecimentos comerciais e de serviços das atividades
essenciais enumeradas no Anexo I do presente Decreto, devem, quanto ao seu
funcionamento, observar o seguinte, sob pena de fechamento, multa e/ou cassação
de licença:
I - Determinações específicas para farmácias, drogarias e lojas de
produtos médicos hospitalares e odontológicos:
a) Manter aberta apenas uma porta de acesso ou, quando possível, uma
para entrada e outra para saída dos clientes e funcionários, podendo ser
utilizado para controlar o fluxo de pessoas o uso de barreiras, cones,
faixas e similares;
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b) Os responsáveis e os funcionários devem orientar aos clientes para
evitar aglomeração na farmácia, determinando que mantenham distância
de outras pessoas de pelo menos 2 (dois) metros;
c) Que todos os colaboradores utilizem os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s) - máscara cirúrgica, luvas descartáveis e jalecos durante as atividades e principalmente no atendimento aos clientes;
d) Incentivar o atendimento na modalidade de Delivery (tele-entrega).
Recomenda-se que o motoboy mantenha distância mínima de um (1)
metro do paciente e a higienização das mãos com álcool gel após cada
entrega;
e) Limpar as superfícies nas áreas de circulação, bem como telefones,
computadores, teclados, mouses, caixa registradora, máquinas de cartão,
balança, mesas, cadeiras, corrimões e maçanetas com água, sabão e
álcool líquido 70% ou hipoclorito a 1% a cada 2 (duas) horas;
f) Forçar a circulação do ar no ambiente da loja, mantendo o ambiente
arejado;
g) Disponibilizar na entrada do estabelecimento água e sabão e/ou álcool
a 70% para higienização das mãos, nos termos do Decreto Estadual n.
609/2020;
h) Reforçar a limpeza e a desinfecção de todo o ambiente da farmácia. O
uso de vassoura não é recomendado. A limpeza deverá ser feita apenas
com água e detergente/sabão habitual e solução de hipoclorito de sódio a
1%;
i) Todos os EPI’s utilizados pela equipe e/ou pacientes deverão ser
considerados como resíduos biológicos classe de risco 3. Portanto,
considerando o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde da
Farmácia, esses materiais devem ser descartados em lixo apropriado
(Categoria A1) devidamente segregado conforme a Resolução
RDC/Anvisa n. 22 de 2018;
j) Limpar e desinfetar os instrumentos clínicos (termômetros,
estetoscópios, glicosímetros, aparelho de pressão, entre outros) após
atendimento a cada paciente. A limpeza deve ser feita exclusivamente
com a fricção de álcool liquid;
k) Priorizar o atendimento de pacientes idosos, com sintomas
respiratórios, Pacientes transplantados, portadores de doenças
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autoimunes como Artrite reumatoide, Psoríase, esclerose Múltipla e
Doença de crohn, dentre outras, e gestantes.
II - Determinações específicas para supermercados, mercearias e
hortifrutigranjeiros:
a) Limitar o seu funcionamento até as 20 horas;
b) Manter aberta apenas uma porta de acesso ou, quando possível, uma
para entrada e outra para saída dos clientes e funcionários, podendo ser
utilizado para controlar o fluxo de pessoas o uso de barreiras, cones,
faixas e similares;
c) Disponibilizar água e sabão e/ou álcool em gel 70% para os
consumidores e colaboradores na entrada e na saída do estabelecimento,
para que todos realizem a higienização com frequência, certificando
sempre da disponibilidade destes produtos, nos termos do Decreto
Estadual n. 609, de 16 de março de 2020;
d) Que todos os colaboradores utilizem os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s), tais como luvas, máscaras descartáveis, jalecos e
outros possíveis, durante as atividades e principalmente durante
atendimento aos clientes, nos termos do Decreto Estadual n. 609, de 16
de março de 2020;
e) Reduzir o número de funcionários por turno em no mínimo 30% (trinta
por cento), a fim de reduzir aglomeração de trabalhadores;
f) As padarias dos supermercados devem atender às normas específicas
desta atividades comercial;
g) Fica suspensa a degustação de produtos;
h) Cumprir fielmente a legislação federal vigente, em especial a Lei
13.486/2017, que determina a higienização dos equipamentos e utensílios
utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à
disposição do consumidor, ou seja, a higienização de carrinhos, cestas,
máquinas de cartão, corrimões, esteiras e balcões de atendimento, bem
como do piso do estabelecimento;
i) Para evitar aglomeração, os responsáveis e funcionários do
estabelecimento devem orientar os clientes a manterem uma distância
mínima de 2 (dois) metros entre eles;
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j) Orientar os clientes através de aviso afixados no estabelecimento, auto
falante e mídias sociais sobre a necessidade de higienização das
embalagens dos produtos alimentícios e produtos de hortifrúti em geral;
k) Limpar as superfícies nas áreas de circulação, bem como telefones,
computadores, teclados, mouses, caixa registradora, balança, mesas,
cadeiras, corrimões e maçanetas com água, sabão e álcool líquido 70% a
cada 2 (duas) horas;
l) Orientar os empregados a não compartilhar objetos de uso pessoal,
como talheres, copos, pratos e toalhas;
III - Determinações específicas para açougues:
a) Não será́ permitido o acesso de clientes no interior do estabelecimento,
devendo ser adotadas barreiras físicas nas portas de acesso. O
atendimento deverá ser feito nas barreiras;
b) Todos os colaboradores deverão utilizar no atendimento ao público
equipamentos de proteção individual (EPI’s) mínimos (máscara cirúrgica e
luvas descartáveis e, jalecos, se possível) recomendados pelos órgãos de
saúde competentes, adotando-se as cautelas necessárias para descarte
dos equipamentos utilizados;
c) Para evitar aglomeração, os responsáveis e funcionários do
estabelecimento devem orientar os clientes a manterem uma distância
mínima de 2 (dois) metros entre eles;
d) Forçar a circulação de ar no ambiente do estabelecimento, mantendo o
ambiente arejado;
IV - Determinações específicas para distribuidoras de água mineral:
a) Que todos os colaboradores utilizem os seguintes Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s), máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis e, se
possível, jaleco durante as atividades e principalmente durante
atendimento aos clientes;
b) Realizar a desinfecção completa da superfície externa dos vasilhames
cheios e vazios acondicionados no estabelecimento;
c) Manter aberta apenas uma porta de acesso ou, quando possível, uma
para entrada e outra para saída dos clientes e funcionários, podendo ser
utilizado para controlar o fluxo de pessoas o uso de barreiras, cones,
faixas e similares;
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d) Forçar a circulação de ar no ambiente, mantendo-o arejado;
e) Limpar as superfícies na áreas de circulação, bem como telefones,
computadores, teclados, mouses, caixas registradoras, mesas, cadeiras
com álcool líquido 70% a cada 2 (duas) horas;
V – Determinações específicas para distribuidoras de gás:
a) Que todos os colaboradores utilizem os seguintes Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s): máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis e, se
possível, jaleco durante as atividades e, principalmente, durante o
atendimento aos clientes.
b) Manter aberta apenas uma porta de acesso ou, quando possível, uma
para entrada e outra para saída dos clientes e funcionários, podendo ser
utilizado para controlar o fluxo de pessoas o uso de barreiras, cones,
faixas e similares;
c) Forçar a circulação de ar no ambiente, mantendo-o arejado;
d) Limpar as superfícies na áreas de circulação, bem como telefones,
computadores, teclados, mouses, caixas registradoras, mesas, cadeiras
com álcool líquido 70% a cada 2 (duas) horas;
VI – Determinações específicas para padarias:
a) Limitar o seu funcionamento até as 19 horas;
b) Manter aberta apenas uma porta de acesso ou, quando possível, uma
para entrada e outra para saída dos clientes e funcionários, podendo ser
utilizado para controlar o fluxo de pessoas o uso de barreiras, cones,
faixas e similares;
c) Não é permitida a permanência de clientes em mesas e balcões nas
padarias;
d) As padarias que possuem restaurantes e similares devem atender às
determinações estabelecido no Decreto Estadual n. 609/2020;
e) Que todos os colaboradores utilizem os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s) – máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, uniforme ou
jaleco – durante as atividades e principalmente durante atendimento aos
clientes;
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f) Incentivar o atendimento na modalidade de Delivery (tele-entrega);
g) Para evitar aglomeração, os responsáveis e funcionários do
estabelecimento devem orientar os clientes a manterem uma distância
mínima de 2 (dois) metros entre eles;
h) Fica suspensa a modalidade de self-service, apenas o(s) funcionário(s)
do estabelecimento deve(m) ter contato com os pegadores dos produtos
alimentícios e entregá-los devidamente embalados aos clientes evitando
contato direto;
i) Limpar as superfícies nas áreas de circulação, bem como telefones,
computadores, teclados, mouses, caixa registradora, balança, mesas,
cadeiras, corrimões e maçanetas com álcool líquido 70% a cada 2 (duas)
horas;
j) Forçar a circulação do ar no ambiente, mantendo o ambiente arejado;
k) Orientar cada cliente a passar álcool gel 70% em ambas as mãos antes
de entrar na loja;
l) Orientar os empregados a não compartilhar objetos de uso pessoal,
como talheres, copos, pratos e toalhas.
VII – Determinações específicas para postos de combustíveis:
a) Que todos os colaboradores utilizem os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s), tais como luvas e máscaras descartáveis e outros
possíveis, durante as atividades e principalmente durante atendimento
aos clientes.
b) Limpar regularmente e diariamente as áreas comuns de trabalho,
principalmente refeitórios, vestiários, banheiros, pisos, corrimão e
maçanetas, bem como as superfícies das mesas e estações de trabalho,
com água, sabão, álcool gel a 70% ou outros produtos de limpeza;
c) Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel 70% em local
de fácil acesso, para que todos realizem a higienização com frequência,
certificando sempre da disponibilidade destes produtos;
d) Evitar aglomerações e reuniões em ambientes fechados e manter os
locais de trabalho sempre ventilados;
e) Orientar os empregados a não compartilhar objetos de uso pessoal
como talheres, toalhas, pratos e copos;
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f) Os motociclistas devem descer das motos para que sejam abastecida,
mantendo a distância recomendada, qual seja, de 2 (dois) metros.
VIII – Determinações específicas para agências bancárias e similares e
lotéricas:
a) Manter aberta apenas uma porta de acesso, para controlar o fluxo de
pessoas no estabelecimento, limitando a presença de apenas uma
pessoa por caixa eletrônico;
b) Caso haja formação de filas no exterior do estabelecimento, deve o
funcionário responsável pelo controle de entrada e saída orientar os
usuários a buscarem as soluções virtuais disponíveis ou, não sendo isso
possível, a guardar distância de 2 (dois) metros entre cada pessoa, nos
termos do Decreto Estadual n. 609/2020;
c) Diligenciar para que não haja entrada e saída simultânea de usuários
da agência, podendo para esse fim utilizar duas portas do
estabelecimento;
d) Incentivar e orientar os clientes a adotar a realização de transações
através dos canais on-line e com aplicativos;
e) Nos casos excepcionais de atendimento presencial, buscar viabilizar o
agendamento dos serviços bancários de modo que evite, ao máximo,
aglomerações;
f) Todos os colaboradores deverão utilizar no atendimento ao público
equipamentos de proteção individual (EPI’s) – máscaras cirúrgicas e luvas
descartáveis – adotando-se as cautelas necessárias para descarte dos
equipamentos utilizados, nos termos do Decreto Estadual n. 609/2020;
g) Promover a cada 2 (duas) horas a higienização dos caixas eletrônicos
e demais aparelhos utilizados pelos clientes;
h) Para evitar aglomeração no atendimento realizado pessoalmente no
interior da agência, os responsáveis e funcionários do estabelecimento
devem orientar os clientes a manterem uma distância mínima de 2 (dois)
metros entre eles, inclusive, com a utilização de marcações horizontais no
piso;
i) Se possível, forçar a circulação de ar no ambiente da agência,
mantendo o ambiente arejado;
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j) Disponibilizar álcool em gel 70% em local de fácil acesso aos
funcionários e clientes;
IX – Determinações para as demais atividades e serviços essenciais:
a) controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo
familiar, respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de
sua capacidade, inclusive na área de estacionamento;
b) seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 2,0
metros para pessoas com máscara;
c) fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool gel);
d) impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara;
e) adotar esquema de atendimento especial, por separação de espaço ou
horário, para pessoas em grupo de risco, de idade maior ou igual a 60
(sessenta) anos, grávidas ou lactantes e portadores de Cardiopatias
graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia
isquêmica), pneumopatias graves ou descompensados (asma
moderada/grave, DPOC), Imunodeprimidos, Doenças renais crônicas em
estágio avançado (graus 3, 4 e 5), Diabetes mellitus e Doenças
cromossômicas com estado de fragilidade imunológica.
§1o No interior dos estabelecimentos comerciais essenciais, deverá ser
observada, sob pena de fechamento, a circulação de no máximo, 2 (duas) pessoas
para cada 6 (seis) metros quadrados, e, ainda, o seguinte:
1. para os fins de cálculo de pessoas por metro quadrado, deve ser
levado em consideração apenas as dimensões da área de livre
circulação, excluindo-se, portanto, as áreas ocupadas por mercadorias,
objetos, estoques e quaisquer outros que impeçam a circulação das
pessoas no interior do estabelecimento.
2. no caso de dificuldade para considerar as dimensões apontadas, pode
ser solicitado apoio do Poder Público.
§2° As feiras de rua deverão respeitar as regras deste artigo, no que for
compatível.
§3° O serviço de delivery está autorizado a funcionar sem restrição de
horário.
Art. 17 A compra dos produtos abaixo descritos, durante a vigência do
presente Decreto, deverá observar o seguinte:
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I – Álcool em gel: até 100ml (cem) – 2 (duas) unidades por pessoa; acima
de 100ml (cem) até 500ml (quinhentos) – 2 (duas) unidades por pessoa; acima de
500ml (quinhentos) até 1 litro – 2 (duas) unidades por pessoa; acima de 1 litro – 1
(uma) unidade por pessoa;
II – Máscaras e luvas cirúrgicas: caixa, 01 (uma) unidade por pessoa;
avulsa, até 05 (cinco) unidades por pessoa.
III – Papéis toalha e higiênico: pacote, 02 (duas) unidades por pessoa;
avulsa, até 04 (quatro unidades por pessoa.
Parágrafo único. Os serviços e atividades que trabalharem com a venda
dos produtos acima mencionados, deverão cumprir com o disposto, sob pena de
fechamento do estabelecimento, multas e encaminhamento dos fatos ao Ministério
Público para as providências necessárias de responsabilização.
Art. 18 A elevação de preços, sem justa causa, de insumos e serviços,
será́ considerado abuso de poder econômico nos termos do inciso III do artigo 36 da
Lei Federal no 12529/2011, sujeitando quem a praticar às sanções ali previstas, de
modo que os fatos serão encaminhados tanto ao PROCON Municipal como ao
Ministério Público, para as providências cabíveis.
Art. 19 Ratifica-se as demais disposições contidas no Decreto n.
118/2020, Portaria Conjunta n. 123/2020, Decreto n. 121/2020 (declaração de
emergência) e Decreto Estadual n. 777/2020, as quais deverão ser cumpridas
rigorosamente, no que couber e não contrariar o presente.
Art. 20 Em caso de descumprimento das medidas previstas neste
Decreto e nos outros normativos expedidos pelo Poder Público, as autoridades
competentes devem apurar as eventuais práticas de infração administrativa
prevista no artigo 10, inciso VII, da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977, bem como dos crimes previstos no artigo 268 e 330 do Código Penal.
Art. 21 O Prefeito Municipal, a Secretária de Saúde, os membros da
vigilância sanitária, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços
públicos, ficam autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao
descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou
concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de
maneira progressiva:
I – Advertência;
II – Multa diária de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pessoas
jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência; e
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III – Multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas
físicas, MEI, ME, e EPP’s, a ser duplicada por cada reincidência;
IV – Embargo e/ou interdição de estabelecimentos.
Parágrafo Único. A aplicação das sanções administrativas acima
especificadas possuem baliza subsidiária na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto
de 1977.
Art. 22 Os órgãos e entidades componentes do Sistema Integrado de
Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS), para o cumprimento das medidas
assinaladas neste Decreto, deverão aplicar as sanções previstas no art. 18 do
Decreto Estadual n. 777, de 23 de maio de 2020, caso sejam necessárias.
Art. 23 Fica revogado o Decreto Municipal n. 149, de 27 de abril de 2020.
Art. 24 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá
ser revisto qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica da COVID-19
no Município, o percentual de isolamento social, taxa de ocupação de leitos
hospitalares e nível de transmissão do vírus na população.
Dê-se ciência, publique-se, registre-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, em 24 de maio de 2020.
FRANCISCO FERREIRA
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ANEXO I
LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS
1. assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
2. assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
3. atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e
a custódia de presos;
4. atividades de defesa nacional e de defesa civil;
5. trânsito e transporte internacional de passageiros;
6. telecomunicações e internet; serviço de call center;
7. captação, tratamento e distribuição de água;
8. captação e tratamento de esgoto e lixo;
9. geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica e de
gás, incluindo o fornecimento de suprimentos e os serviços correlatos
necessários ao funcionamento dos sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia
relacionadas a essas atividades;
10. iluminação pública;
11. produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde,
higiene, alimentos e bebidas;
12. serviços funerários;
13. guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com
elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo
ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos requisitos de segurança
sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios
14. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
15. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos
animais;
16. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
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17. vigilância agropecuária internacional;
18. controle de tráfego terrestre;
19. compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas
bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições
financeiras;
20. serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
21. serviços postais;
22. transporte e entrega de cargas em geral;
23. serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em
geral;
24. serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de
dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Anexo;
25. fiscalização tributária e aduaneira;
26. fiscalização tributária e aduaneira federal;
27. transporte de numerário;
28. produção e distribuição de numerário à população e manutenção da
infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de
Pagamentos Brasileiro;
29. fiscalização ambiental;
30. produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;
31. levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da
segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de
cheias e inundações;
32. mercado de capitais e seguros;
33. cuidados com animais em cativeiro, bem como, cuidados veterinários e
fornecimento de alimentação para animais domésticos;
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34. atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em
andamento e às urgentes, inclusive serviços de contabilidade;
35. atividades médico-periciais inadiáveis;
36. fiscalização do trabalho;
37. atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas
com a pandemia da COVID-19;
38. atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e
consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas e privadas,
relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos, bem
como nas demais questões urgentes, e os serviços de cartórios extrajudiciais
em regime de plantão;
39. unidades lotéricas, somente quanto às atividades relativas às demais
listadas neste Anexo;
40. serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas
e usadas e de pneumáticos novos e remoldados, somente quanto às
atividades relativas às demais listadas neste Anexo;
41. serviços de radiodifusão de sons e imagens e da imprensa em geral;
42. atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas
realizadas por meio de startups, somente quanto às atividades relativas às
demais listadas neste Anexo;
43. atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e
assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a
assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga
em rodovias e estradas;
44. atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de
outros benefícios relacionados, por meio de atendimento presencial ou
eletrônico, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde e dos órgãos
responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho;
45. atividade de locação de veículos, somente quanto às atividades relativas às
demais listadas neste Anexo.
46. atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção,
reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de
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infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos
elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização,
somente para serviços consideráveis inadiáveis;
47. atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e
produtos químicos, petroquímicos, plásticos em geral e embalagens de fibras
naturais;
48. atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena
de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo
siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro;
49. atividades de lavra, beneficiamento,
escoamento e suprimento de bens minerais;

produção,

comercialização,

50. atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas
de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas
governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências
econômicas da emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de
2020;
51. produção, transporte e distribuição de gás natural;
52. indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de
saúde, higiene, alimentos e bebidas;
53. Obras de engenharia nas áreas de serviços e atividades essenciais,
urgentes e de infraestrutura;
54. Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais;
55. Comercialização de materiais de construção;
56. Atividades do Poder público municipal, estadual e federal;
57. Serviços domésticos, prestados a empregador que atue em
atividade/serviço essencial, na forma do decreto, desde que destinado ao
cuidado de criança, idoso, pessoa enferma ou incapaz, ou quando o
empregador for idoso, pessoa enferma ou incapaz, devendo tal circunstância
constar em declaração a ser emitida pelo contratante, acompanhada da CTPS
quando for o caso;
58. Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de
alimentos agropecuário, agroindustrial, agropastoril e as atividades correlatas
necessárias ao seu regular funcionamento;
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59. Serviço de transporte de passageiros, público ou privado, para auxiliar no
atendimento das atividades/serviços essenciais;
60. Serviços de hospedagem, com consumo de refeições pelos hóspedes
exclusivamente nos quartos;
61. Serviços de lavandeira para atender atividades/serviços essenciais;
62. Serviços voltados para proteger a saúde ocular.
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