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ATENÇÃO: PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO APENAS PARA CONFERÊNCIA.

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
DECRETO Nº 016, DE 25 DE MARÇO DE 2021 - DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO

CORONAVÍRUS – COVID-19.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 016, DE 25 DE MARÇO DE 2021

DISPÕE sobre medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus – COVID-19, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 127,
inciso I, alínea “j”, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Cachoeira,

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar o interesse da coletividade, na prevenção e no contágio do Coronavírus no Município de São Gabriel da Cachoeira;

CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o
sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública, estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto n.º 43.596, de 20 de março de 2021, do Governo do Estado do Amazonas, que dispõe sobre a restrição parcial e temporária de circulação de
pessoas, em todos os municípios do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO as expressas recomendações da Vigilância Epidemiológica Municipal;

CONSIDERANDO a competência concorrente normativa e administrativa municipal, por se tratar de questão de saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção
de todos os cidadãos, indistintamente, a teor do entendimento firmado no ADI 6341, pelo Supremo Tribunal Federal (STF),

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizado o funcionamento de estabelecimentos comerciais, com observância obrigatória dos protocolos sanitários, no período de 25/03/2021 à 08/04/2021:

I – o transporte de cargas de produtos essenciais à vida, como alimentos, bebidas, combustíveis, itens de higiene e limpeza, gases, EPI´s, medicamentos e outros insumos
médico-hospitalares e produtos da área de segurança, das 6h até 22:00h;

II - supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista, pequeno varejo alimentício e padarias, no período de 6:00h as 22:00 horas, a fim de evitar
aglomerações em suas dependências;

III - delivery de restaurantes, bares e lanchonetes, de 6:00h até 00:00h, devendo seus entregadores serem profissionais habilitados com Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) – capacete automobilístico-.

IV - as empresas de segurança privada;

V - drogarias e farmácias, que poderão funcionar 24 horas por dia, ficando o deslocamento limitado a um comprador por núcleo familiar;

VI - o atendimento presencial médico, odontológico, psicológico, de fisioterapia e de enfermagem, com agendamento prévio ou de forma emergencial;

VII - comércio de artigos médicos e ortopédicos;

VIII - clínicas Veterinárias e de serviço de assistência à saúde dos animais, apenas para atendimentos de urgência e emergência;

IX - as feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in natura, respeitado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, ficando vedado o
consumo no local, com funcionamento restrito ao período de 6:00 horas às 18:00 horas;

X - postos de combustíveis, 24h por dia;

XI - bancos, cooperativas de crédito, loterias e a utilizando o protocolo de segurança, visando evitar a aglomeração de pessoas na área interna e externa do
estabelecimento;

XII - prestadores de serviços públicos essenciais, da área de manutenção, relacionados a serviços de abastecimento de água, gás, energia e internet;

XIII - serviços notariais e de registros;

XIV - obras e serviços de engenharia, de relevante interesse público;

XV - o deslocamento de pessoas para prestar assistência ou cuidadosa doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades especiais;

XVI - o deslocamento dos profissionais de imprensa;

XVII - o deslocamento para as unidades de saúde, para atendimento emergencial;

XVIII - o deslocamento de agentes públicos, profissionais de saúde e de quaisquer outros setores, cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia de
COVID-19, ou para o exercício de missão institucional, de interesse público, por determinação de autoridade pública;

XIX - o deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e unidades judiciárias, no caso de necessidade de atendimento presencial ou no de cumprimento
de intimação administrativa ou judicial;

XX - os deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

§ 1º A não observância dos horários dispostos neste artigo sujeita-se ao estabelecimento infrator à pena de multa no valor no valor de 10 (dez) UFM, e multa em dobro
para os reincidentes e assim sucessivamente.

Art. 2º Fica autorizado o serviço de transporte de passageiros (táxi, táxi-lotação, moto-táxi, táxi- carga, ônibus, microônibus), 24h por dia.

Parágrafo único: O táxi-lotação só deverá transportar, obrigatoriamente, usuários usando máscaras, vidros baixados, bem como a lotação de máxima de 3 passageiros (1
no lugar de carona e 2 no banco traseiro), sendo que a não observância acarretará penalidade de 3(três) UFMs para concessionário e 5 (cinco) UFMs para condutor.

Art. 3º Fica determinada a toda a população a utilização obrigatória de máscaras de proteção, em especial quando houver necessidade de:

I - deslocamento em vias públicas para compra de alimentos, medicamentos e prestar socorros;

II - ingresso, permanência ou desempenho de qualquer atividade em ambientes compartilhados com outras pessoas, nos setores públicos e privados, em conformidade com
a lista do art. 2º;

III - uso de qualquer meio de transporte compartilhado de passageiros;

Parágrafo único: A não observância o disposto desta artigo sujeita-se à pena de multa no valor no valor de 1 UFM, que corresponde o valor de R$ 68,37 (sessenta e oito
reais e trinta e sete centavos), e multa em dobro para os reincidentes e assim sucessivamente.
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Art. 4º Fica determinada aos estabelecimentos indicados no art. 1º, a observância de 50% (cinquenta por cento) de sua lotação na área útil, o uso obrigatório de máscaras
dos funcionários/colaboradores, bem como:

I – indicação de um funcionário exclusivo (com uso do crachá de identificação) para controle de entradas e saídas de clientes por parte de estabelecimentos de média e
maior aglomeração;

II – determinação de uso obrigatório de máscaras aos usuários dentro do estabelecimento;

Parágrafo único: A não observância o disposto deste artigo se sujeita à pena de multa no valor no valor de 10 (dez) UFMs, e multa em dobro para os reincidentes e assim
sucessivamente.

Art. 5º Fica autorizada a utilização dos espaços públicos:

I. Domingo à quinta-feira no período de 06:00h a 00:00h.

II. Sexta-feira, sábado e vésperas de feriados no período de 06:00h à 03:00h.

§ 1º Fica autorizada a prática esportiva individual ou coletiva nos espaços públicos e privados com o uso obrigatório de máscara, no período de 8:00h até 22:00h.

§ 2º A não observância o disposto deste artigo sujeita-se ao infrator à pena de multa no valor no valor de 1 (uma) UFMs, e multa em dobro para os reincidentes e assim
sucessivamente.

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento das igrejas/templos no período das 6:00h às 22:00h, seguindo as orientações da vigilância sanitária municipal:

I – deve ser disponibilizado álcool em gel 70% para assepsia;

II- o local deve ser higienizado antes e depois dos cultos ou reuniões;

III- o distanciamento entre as pessoas deve ser de 01 metro e meio;

IV – o uso da máscara é obrigatório;

V - o conato físico deve ser evitado (dar as mãos, abraçar e etc);

VI- a realização de dos cultos e reuniões deverá respeitar o intervalo de 03 (três) horas entre uma e outra.

Parágrafo Único: a não observância do disposto neste artigo ensejará penalidade administrativa, cível e criminal.

Art. 7º Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e casas noturnas:

I. Domingo à quinta-feira no período de 06:00h à 00:00h,

II. Sexta-feira, sábado e véspera de feriado no período de 06:00h à 03:00;

III - espaçamento entre as mesas deverá ser de no mínimo de 02 (dois) metros;

IV- o estabelecimento fica obrigado a fornecer pia com água e sabão para a lavagem das mãos e álcool em gel 70% para assepsia;

V- as máscaras só poderão ser retiradas no ato da ingestão;

VI – o distanciamento entre os clientes em filas e similares deverá ser de no mínimo 01 metro e meio.

§ 1º ficam autorizadas as apresentações artísticas ao vivo, limitadas a 03 (três) profissionais por apresentação;

§ 2º a não observância do disposto neste artigo ensejará penalidade administrativa, cível e criminal.

Art. 8º. Fica autorizado o funcionamento de academias de musculação, no período das 6:00h às 21:30h, com o uso obrigatório de máscara e medidas preventivas, passível
de fiscalização, sendo que a não observância ensejará penalidade administrativa, cível e criminal.

Parágrafo único: A prática esportiva em academias de artes marciais deverá ser realizada com o uso obrigatório de máscara e medidas preventivas.

Art. 9º. As atividades escolares da rede pública municipal serão regulamentadas por meio de portaria da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

§ 1º Os estabelecimentos de ensino privado que possuam estrutura, ficam autorizados a funcionar na modalidade presencial.

Art. 10. A fiscalização quanto à execução deste decreto será feita de forma integrada pela Coordenadoria da Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar e Polícia
Civil.

Art. 11. Os atendimentos presenciais dos órgãos públicos permanecem suspensos até o dia 08 de abril de 2021.

Parágrafo único: fica excetuado os atendimentos presenciais na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) nos seguintes casos:

I- para atendimento de professores e recebimento de documentos escolares;

II- para recebimento de prestação de contas das Associações de Pais e Mestres (APMC’s);

III- para recebimento de avaliações expedidas pelas comunidades que concerne ao desempenho dos professores.

Art 12. As viagens intermunicipais fluviais deverão ocorrer somente com a prévia autorização da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVISA) da Secretaria
Municipal de Saúde (SEMSA), via Portaria, e observada a lotação máxima de 50% da capacidade total do barco/lancha/ferry.

Art. 13. As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município, tornando-as mais
rígidas (como aumento no horário de restrição de circulação e lockdown).

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel da Cachoeira, 25 de Março de 2021.
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