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DECRETO NO 940まDE 29 DE JULHO DE 2020.
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BOCADA M ATA

D暮SPOE SOBRE A REABERTURA GRADUAL DO COMERCIO

LOCAL, BE肌　COMO A LⅢ肥RACÅo DE TRANSPORTE

INTERMUNICIPAL E DA ouTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEFTO DO MUNEC血IO DE BOCA DA MATA, ESTADO DE ALAGOAS, nO

uso de suas atribui95es legais, COm fulcro no art. 44, inciso IV, da Lei Org鉦ica Municipal, e,

Cb朋励eran`わa Declara9fb de Emergencia em Satide P同lica de血port鉦cia

血temacional, bem como a Deelara辞o de Pandemia pela Organizapao Mundial de Salde -

OMS, em deoomchcia da infec9fb hunana pelo novo COVⅡ} 1 9 (∞ronaVirus);

Cbns物ei岬nめque a sande e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

Politicas Sociais e Econ6micas que visem a redu9あdo ris∞ de doenga e de outros agravos, e

ao acesso universal e igualit紅io as ap6es e servi9OS Para Sua PromO辞O, Prote9あe

recupera9aO, na fomra do art. 196 da Constituicfb Federal;

Cbns励eramわa Portaria nO 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministerio da Sa関e,

que dispde sobre a Declara辞v de Emerg台ncia em Sa的e Pul班ca de Iinport鉦cia Nacional -

器嵩さ諸霊鵠舌器器霊詩語謹言
do Cen血O de Operap6es de Emergencias em Salide P劇)lica - COE-nCoV;

`加s肋間肋くわa decretapfo de estade de emergencia pelo Govemo do Estado de

Alagoas, atraVeS de Decreto 69.541 de 20 de marap de 2020, Drorrogado atravds dus

Decretos 69.577. de 28 de marco de 2020. 69.624. de O6 de abriI de 2020. 69.700. de 20 de

abr皿de 2020 e 69.722 de O4 de maio de 2020 e 69.935. de 31 de maio de 2020. 70.145. de

22 de iunho de 2020 e subseauentes.

CbnLS肋mくわ, tamb6m, O Decreto Estadua1 70.513, de 27 de julho de 2020, que

“Determina a classificapあdo estado de Alagoas ∞nfome o plano de distancianento social

COntrOlado, e da ou億as providencias. ”.

Cbn証d料anくわque de a∞rdo com o Decreto Estadua1 70.513/2020, O municipio de

Boca da Mata 6 inserido na 5a Re毎執o Sanitaria e, Pela fase de relaxamento das medidas de

isolamento social es偽na fase lara亘ua.

DECRETA :

Art. 1O. Fica autorizado o retomo dos servi9OS de億a皿SP(加eS intermu血icipais, devendo cada

veic山o estar equipado ∞m dispensador de租cool en ge1 70%/7or, bem como ser obrigat6rio

O uso de mdscaras tanto para o motorista quanto pelos passageiros.

Art. 20. Fica autorizado, tanb6m, a abe同町a e retomo das atividades dos sa脆e

ba血earias, CO血aPenaS 50% (C血quenta por cento) de sua capacjdade,

atendimento ser previamente agendado, COm intervalo de 30 minutos entre cada

mantendo-Se dis儀incia minima de 2 me億OS entre Cada esta辞O de trabalho,

higieniza辞O a Cada atendimento, COm租coo1 70%/70O, e uSO Obrigat6rio de mascar
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Par蒔rafo primeiro: O quadro de funci鱒鉦osヰVe蕗ser reduzido em 50% (cinquenta por

CentO), reCOmendando-Se que OS emPre玩dos‾五abalheIr=m dias ou hor紅ios altemados,

evitando aglomerap釦o.

Art. 3O. Fica autorizado o retomo dos TempIos Religiosos e IgrQjas, COm aPenaS 30% (trinta

POr CentO) de sua capacidade e, OS fi色s, Preferencialmente deve掻o ocupar cadeiras

individuais, guardadas dist組cias de l,5 (un me億O e meio), COm uSO Obrigat6rio de m各scara.

Paragrafo lO: Em caso de nao ser possivel a utiliza辞O de cadeiras individuais, OS bancos

COletivos deverfo ser previamente demarcados ∞m fita, guardando dist鉦cia entre as pessoas

de l,5 (un me億O e meio).

Parigrafo 2O: N釦o esta pem血ido a abertura de espa9OS reCreativos, aSSim como vedada a

utilizap奮o de dispensadores de agua beuta e consagradores coletivos, eVitando a propaga9奮O

de contanmapao.

Art. 4O. Fica autorizada a al)ertura de lQjas e com缶cios em geral de at6 4002 (quatrocentos

me億OS quadrados) de extensfb, COm uSO Obrigat6rio de m各scaras, dispensador de組cool em

ge1 70% de飴cil visualizapao, de preferencia nas en億adas e, Se POSSivel, POr meio de sistema

em que nao s句a PreCiso o contato do cliente com o recipiente, a eXemPIo de totens.

Paragrafo primeiro: Tanbem 6 0brigat6rio que nas entradas dos estabelecimentos te血a --

em constante manuten9aO佃oca -- PanOS de ch着o unedecidos com solu9欲) de agua sanit紅ia,

assim como deveねhaver fiscalizapao e couscientiza9釦o para que as pessoas guardem

distanciamento minimo de l,5 (un metro e meio) en血e si.

Pardgrafo segundo: Os caixas dever都o ter tela plastica de prote辞O em relapあao cliente,

estarem com distancianento mi血mo de 2 metros de cada estap肴o de tral)alho, bem como os

funcion鉦ios deverあportar mascaras e possuirem al∞Ol en gel ou liquido 70% para uso

COntinuo e para disponibilizapao para o cliente que des匂ar.

Par蒔rafo terceiro: E proibido o consuno de alimentos e bebidas den億o dos

estabelecimentos, bem como vedado o uso de provadores.

Art. 5O. Ficam mantidas as regras e determina95es dos Decretos Municipais 932 e 933/2020.

Art. 6O. Todos os estal)elecimentos ∞merCiais e, tamb6m os TempIos e Igr匂as, deverfb ter

dispeusador de軸∞Ol em gel dispo血vel para utilizap肴o pelos clientes伯色s, PanOS de chあ

∞m SOlu辞O de agua sar血血ia nas em血adas, bem ∞mO exlglr que tOdos estejan usando

m各scaras.

Art. 70. A fiscaliza辞O das medidas aqui impostas ser feita pelos servidor

especial vigil鉦cia sanit征ia e guarda municipal.

A巾. 8O. O descumprimento das medidas deste Decreto pode種d ensejar em apli

bem como penalizapao civel, Penal e administrativa, nO que COuber.
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