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DECRETO N° 031/2021.

"DISP6E      SOBRE      A     ADOCA0      DE      MEDIDAS      NA0

FARMACOL6GICAS         EXCEPCIONAIS         DE         CARATER
TEIVIPORARIO,   NO  AMBITO   DA  ADMINISTRACAO   P0BLICA
DIRETA  E  INDIRETA  DO  IVIUNIcipIO  DE  ALTA  FLORESTA/IVIT,
CONSOLIDA,     ESTABELECE     E     FIXA     CRITERIOS     PARA
APLICACAO  DE  MEDIDAS  RESTRITIVAS  A  CIRCULACAO  E
As ATlviDADEs pRivADAs PARA pREVENeAO DOs Rlscos

(DCEovTbs.SgiME'EACoAu°TREsCp°RNOTv48iRcPAESL.9CORONAviRus

VALDEMAR GAIVIBA,  Prefeito  Municipal  de Alta  Floresta,  Estado
do Mato Grosso, no uso das atribuig6es legais, e

CONSIDERANDO  que  a  Organizagao  Mundial  de  Satlde  -OMS
reconheceu e classificou  como pandemia a grave crise de satlde
pdblica decorrente da COVID-19;

CONSIDERANDO   que   compete   aos   Municipios,   disciplinar   o
funcionamento  dos  servigos  e  do  comercio  local,  nos  termos  do
artigo  30  da  Constituigao da  Reptlblica,  e  em  conformidade  com
precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal;
CONSIDERANDO     que     desde     o     inicio     da     pandemia,     a
Administragao  Pdblica  Municipal  tern  buscado  promover medidas
preventivas  para  evitar  o  confagio  e  a  disseminagao  da  COVID-
19,   tendo   adotado   como   principios   basilares   a   higienizagao
continua,  o  distanciamento  social  e  a  retomada  responsavel  e
gradual  do  comercio  e  dos  servigos  no  ambito  do  Municipio  de
Alta Floresta-MT;

CONSIDERANDO  que  ap6s  as datas  comemorativas  de final  de
ano    aumentaram    significativamente    os    ndmeros    de    casos
contaminados;

CONSIDERANDO  que  no  Hospital  Privado  em Alta  Floresta,  nao
ha    leitos   de    UTl    disponiveis,    conforme    consta    do    boletim
epidemiol6gico de 13/01/2020;

CONSIDERANDO    a    singular    importancia    de    consolidar   tais
medidas e regramentos;

DECRETA:

Art.1°.       Este  Decreto  reformula,  consolida,  estabelece  e fixa  crit6rios  para  adogao  de
medidas  nao  farmacol6gicas  excepcionais,  de  cafater  tempofario,  relativas  a
circulaeao  e  as  atividades  ptlblicas  e  privadas,  para  prevengao  dos  riscos  de
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disseminagao  e  contagio  pela  Corona  virus  (COVID  19)  em  todo  territ6rio  do
municipio de Alta Floresta-MT.

§  Onico.  Para  evitar a  propagaeao  da  pandemia  decorrente  do  Novo  Corona
virus   -   COVID-19,   no   ambito  do   Municipio  Alta   Floresta,   Estado   de   Mato

:tru°asr:°b:f:°#:r,=txeer::t:::¥ou#jcfa!epm°:jsm8':gg:sS:::p°e|8::essen:snt:ds::reas;
estaduais  e  federal,   bern  como  respeitando  as   recomendae6es  emanadas
pelos  organismos  internacionais  que  estao  atuando  no  combate  ao  referido
virus.

TITULO I

DISPOSIC6ES GERA[S

Art. 2°.       Para fins deste Decreto, considera-se:

I-  isolamento:  medida  para  separar  pessoas  sintomaticas,  assintomaticas  e
suspeitas,  em  investigagao clinica e laboratorial,  de acordo com as  indicag6es
medjcas, das demais pessoas de modo a evitar a propagagao e transmissao do
virus;

11-   quarentena:   medida   que   tern   como   objetivo   evitar   a   propagagao   da
pandemia  por  meio  de  limitagao  de  circulagao  de  individuos  e  restrig6es  de
atividades     ptlblicas     e     privadas,     excepcionando-se     a     realizagao     de
necessidades  imediatas de alimentaeao,  cuidados de sadde e/ou  exercicio  de
atividades essenciais podendo se estender pelo tempo necessario para reduzir
a transmissao comunitaria e garantir a manutengao dos servigos de satlde;

Ill-  atividades  essenciais:     atividades   indispensaveis  ao  atendimento  das
necessidades inadiaveis da comunidade,  assim  considerados aqueles que,  se
nao atendidos, colocam em perigo a sobrevivencia, a sadde ou a seguranga da
populaeao e definidas no Decreto Federal n.°10.282/2020,  incluindo o exercicio
da advocacia, os servigos de hotelaria e os servigos de contabilidade;

lv-  grupos  de  risco:  pessoas  com  mais  de  60  (sessenta)  anos,  diabeticos,
hipertensos,  com  insuficiencia  renal  cr6nica,  com  doen9a  respirat6ria  cr6nica,
com  doenea  cardiovascular,  com  cancer,  com  doenga  autoimune  ou  outras
afec96es que deprimam o sistema imunol6gico, gestantes e lactantes.

V- aglomeracao:  Entende-se por aglomeraeao de pessoas a concentraeao de
10   ou   mais   individuos   em   locais   pdblicos   ou   privados,   por   urn   periodo
determinado de tempo, sem a adogao das medidas preventivas ao combate do
Corona virus (COVID-19).

Art.  3°.       Nos  termos  do  §  7.°,  do  inciso  Ill,  do Art.  3.°,  da  Lei  Federal  n.°  13.979/2020
(em vigencia por decisao proferida pelo STF na ADl 6.625), para enfrentamento
da  emergencia  de  sadde  ptlblica,   decorrente  do  Corona  virus  (COVID-19),
poderao ser adotadas as seguintes medidas:
I-  determinagao de realizagao compuls6ria de:

a) exames medicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clinicas;
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d) vacinagao e outras medidas profilaticas;

e) tratamentos medicos especificos;

f) a resposta a questionario, nos termos deste Decreto;
11-estudo ou investigagao epidemiol6gica;

Ill-requisigao de bens e servigos de pessoas naturais e juridicas,  hip6teses em
que sera garantido o pagamento posterior de indenizagao justa.

Art.4.a-     Ficam   restritas   a   50%   (cinquenta   por  cento)   da   capacidade   do   local,   as
atividades que provoquem aglomeragao de pessoas, em locais como:

I-parques ptlblicos e privados;

11-praias de agua doce;

Ill-teatro;

IV-cinema;

V-museus;

Vl-casas de shows;

VIl-feiras;

VIIl-academias;

lx- ginasios esportivos e campos de futebol;

X- missas, cultos e celebrae6es religiosas;

Xl- playground e brinquedoteca, ptlblico ou privada;

Xll-Restaurantes, bares e lanchonetes;

Xlll-  outros  locais  e  atividades  comerciais  que  demandem  aglomeragao  ou
reuniao de pessoas.

§  Onico.  A  Festa  ou  comemoragao  em   residencia  fica   restrita  ao  ndmero
maximo  de  10(dez)  pessoas,  incluso  os  habitantes  do  im6vel,  devendo  ainda
ser adotadas as medidas de preveneao ao Corona virus -COVID-19.

Art. 5.a-     lndependentemente  de  ocorrencia  de  casos   confirmados   ou   suspeitos   de
Corona   virus   (COVID    19),    os   individuos,    os   profissionais    liberais   e   os
estabelecimentos  pt]blicos  e  privados,  objetivando  a  prevengao e  combate  ao
Corona virus, devem adotar o seguinte protocolo de higiene, monitoramento
e distancjamento:

I. Devem¢e cumprir as seguintes medjdas na higiene e limpeza:
a.  Disponibilizar  em  local  acessivel  agua  e  sabao  para  lavar  as  maos  com
frequencia e/ou  de alcool na concentragao minima de 70%, de uso obrigat6rio;

b. Garantir que os funcionarios faeam lavagem frequente das maos com agua e
sabao ou  higienizador a base de alcool 70°/o e realizem sempre a higienizagao
ao  entrar  e  sair  das  instalag6es  da  empresa.   Para  atividades  m6veis,  que
exijam   deslocamento   de   trabalhadores   e   distanciamento   de   suas   bases
operacionais   ou   pontos   de   apoio,   deve-se      fornecer   alcool   em   gel   na
concentragao minima de 70% de forma individual para cada

c.   Higienizar/desinfectar  frequentemente   os
interruptores, os corrim6es e espelhos;

aeaneta
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d.  Manter o rigor das  normas de higiene,  aumentando a frequencia de  limpeza
e  desinfecgao  geral  dos  ambientes  de  trabalho  incluindo  equipamentos,   no
minimo 3(tres) vezes ao dia;

e.   Sempre   que   possivel   manter   portas   e  janelas   abertas   para   garantir  a
ventilagao natural no local de trabalho e/ou moradia;

f.   Evitar   compartilhamento   de   utensilios   de   uso   pessoal,   equipamentos   e
ferramentas    de    trabalho.    Caso    seja    inevitavel    deve    ser    realizada    a
higienizagao/desinfegao antes da sua utilizagao pela outra pessoa;

a.  Nao  permitir que se  beba diretamente de fontes de agua/bebedouros.  Usar
recipientes individuais ou copos descartaveis;

h.  Nao  permitir  o  compartilhamento  de  copos,  garrafas,  talheres,  bomba  de
chimarrao ou terete,  narguil6 e outros;

i.  Evitar  tocar  nos  olhos,  nariz  e  boca,  devendo  em  qualquer  caso  lavar  as
maos antes;

j. cobrir o nariz e boca com o brago ao espirrar ou tossir;
k.  os estabelecimentos deverao designar colaborador com o uso de mascara e
borrifador de alcool 70% para higienizar as maos das pessoas que adentrarem
no  estabelecimento  ou,  disponibilizar totens  com  dispensadores  de  alcool  em
gel a 70% para higienizagao das maos, obrigat6ria para entrada;
I.   Cobrir   a   maquineta   de   pagamentos   com   filme   plastico,   para   facilitar   a
higienizagao ap6s cada uso;

in.   Fixar   nas   portas   de   entrada   do   estabelecimento   e   dos   banheiros   os
cuidados   necessarios   com   o   distanciamento   social,   o   uso   obrigat6rio   da
mascara  e  exclusivamente  nas  portas  dos  banheiros  os  procedimentos  para
lavagem correta das maos.

n.  0  estabelecimento  que  tiver  dois  ou  mais  colaboradores  infectados  pelo
Corona virus (COVID  19)  no periodo menor de 30(trinta) dias,  devera proceder
a  suspensao  tempofaria  de  suas  atividades,  fechando  temporariamente  suas
portas para proceder a higienizagao e desinfecgao completa do ambiente, a ser
realizado  por empresa  capacitada,  seguindo  as  normas  da ANVISA,  somente
retornando as suas atividades no prazo estipulado pela empresa higienizadora.
0  Certificado de  higienizagao devefa  ser fixado em  local  de facil visibilidade  e
disponivel aos agentes de fiscalizagao.

§   1°.  A  alinea   `o'   deste   inciso   nao   se   aplica   as   unidades   essenciais   ao
tratamento do Corona virus (COVID  19) que ja seguem todos os protocolos de
higienizagao.

§2°.  Para a  limpeza de superficies e objetos,  a ANVISA autoriza a substituigao
do alcoo[ a 700/o por hipoclorito de s6dio a 0,5°/o, alvejantes contendo hipoclorito
(de  s6dio  ou  de  calcio)  a  2-3,9%,  iodopovjdona  1%,  per6xido  de  hidrogenio
0,5%,   acido   peracetico   0,50/o,   quaternarios   de   am6nio   como   cloreto   de
benzalc6nio  0,05%,  compostos  fen6licos  e  desinfetantes  de  uso  geral  com
agao  contra  virus.  Tambem e  possivel  diluir  1  copo  (250  ml)  de agua  sanitaria
em   1   litro  de  agua  ou   1   copo  (200  ml)  de  alvejante  em   1   litro  de  agua;   ,
observando as medidas de protegao,  em  particular o  uso de equipamentos de
protegao individual (EPI) quando do seu manuseio;
11. Devem-se cumprir as se uintes medidas no monitoramento:
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a.  Informar aos colaboradores os sintomas do Corona virus (COVID  19)   e que
em caso de qualquer sintoma, a recomendagao 6 que o trabalhador permanega
em casa e nao comparega ao local de trabalho, sendo obrigat6rio a notificagao
a central  municipal  de COVID  pelo telefone:  (66)  3512-3167,  3512-3168,  3512-
3187 ou  3512-3188;

b.  Instituir  mecanismo  e  procedimentos  para  que  os  colaboradores  possam
reportar se  estiverem  com  sintomas de gripe  ou  similares  ao do  Corona  virus
(COVID  19)  ou,  se teve  contato  com  pessoa  diagnosticada  com  Corona  virus
(COVID  19),  sendo obrigat6ria a notificagao a central municipal de COVID  pelo
telefone:  (66) 3512-3167,  3512-3168,  3512-3187 ou 3512-3188;

c.  Medir,  com  medidor jnfravermelho,  a temperatura  corporal  dos funcionarios,
clientes  e  terceirizados,  para  acesso  ao  ambiente,  sendo  que  a  pessoa  que
estiver com temperatura acima de 37,2° e/ ou mostrar sintomas gripais deve ter
sua  entrada  impedida  e  ser orientado  a  procurar  uma  unidade de satlde e/ou
ligar na  central  municipal  de  COVID  pelo telefone:  (66)  3512-3167,  3512-3168,
3512-3187 ou 3512-3188;

d.  Afastar  o  colaborador  da  frequencia  presencial  no  local  do  trabalho  pelo
prazo determinado pelo medico assistente;
e.  Caso  haja  confirmagao  de  pessoas  ou  trabalhadores  diagnosticados  com
Corona  virus  (COVID  19),  deve  ser  realizado  busca  ativa  das  pessoas  que
tiveram    contato    com    a    pessoa/trabalhador    inicialmente    contaminado    e
comunica-los, sendo solidaria (empresa e pessoa contaminada) a obrigagao de
comunicar a central do COVID;

f.  Identificar as fung6es e pessoas que possa efetuar suas atividades por meio
de   teletrabalho   ou   home   office,   priorizando,   sempre   que   possivel,   essas
modalidades de trabalho;

9.  As   pessoas  que   nao  se  sentirem   bern  deverao   permanecer  em   casa,
procedendo  a  notificagao  imediata  a  central  municipal  de  covid  pelo  telefone:
(66) 3512-3167,  3512-3168,  3512-3187,  3512-3188;

Ill. Devem-se cumprir as segujntes medidas para o disfanciamento social:
a.  Manter pelo menos lm (urn metro) de disfancia entre os individuos em geral,
ainda que todos estejam utilizando mascaras de protegao.

b.  Escalonar intervalos de refeigao de modo a evitar aglomeragao;

c.  Organizar os  colaboradores em  grupos  ou  equipes de trabalho  para facilitar
a   interagao   reduzida   entre   os   grupos.  A  organizagao   de   funcionarios   em
pequenas equipes ou grupos de trabalho ajudafa a  minimizar a  interrupgao da
forga  de  trabalho  no  caso  de  urn  funcionario  apresentar  sintomas  de  Corona
virus (COVID  19);

d.  Evitar  contatos  muito  pr6ximos,  como  apertos  de  maos,  beijos  e  abragos,
ainda que de parentes ou amigo proximo;

e.  Manter  o  distanciamento  social  de  no  minimo  de  lm  (urn  metro)  linear  em
todas as direg6es,  seja em filas e/ou  qualquer outra situagao que possibilite a
aglomeragao   de   pessoas.   0   distanciamento   minimo   nas   filas   devefa   ser
demarcado   no   chao   ou   por   outro   meio   que   possibilite   a   identificagao   do
distanciamento.      Quando     a     fila      estender-se     alem      dos      limites     do

Travessa Alvaro Teixeira Costa, 50 -Canteiro Central -Papa Municipal -Fone (66) 3512-3100 -CEP 78580-000 -Alta Floresta-MT



Prefeitura Municipal de Alfa Floresta - MT
ERTAcO BE NATO GROSSO

cwpj i6m3.goanev

estabelecimento,  competir-se-a  a  este  a  organizagao  da  mesma  nos  moldes
deste Decreto.

f. Instituir barreira fisica de protegao entre o atendente e o cliente. Quando nao
for  possivel  a  constituigao  da  barreira,  deve-se  demarcar  com  corrente  ou
marcas no chao o espagamento minimo de 1,Om (urn metro) entre o cliente e o
balcao de atendimento;

a.  Nao  permitir a entrada de pessoas  no estabelecimento ou  ambiente sem  a
mascara   de   protegao   ou   com   o   uso   inadequado.   Por   recomendagao   da
Sociedade Brasileira de Pediatria, em  Nota de Alerta publicada em seu site na
data  de  29/05/2020,   nao  se  faz  necessaria  a  exigencia  de  mascara  para
criangas com idade inferior a 2 anos;

h.  Dispensar a  presenga  Efisica dos colaboradores enquadrados  no grupo de
risco, adotando teletrabalho ou outras medidas legais.

TITUL0  11

DISPOSIC6ES ESPEciFICAS

CApiTULO I

ESCOLAS, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E AFINS

Art. 6°.      Ate  o  dia  28  de  fevereiro  de  2021,  ficam  suspensas  todas  as  atividades  de
ensino   presenciais   nas   escolas   pdblicas   e   privadas,   estabelecimentos   de
ensino   e   afins,   ap6s   essa   data   orienta-se   o   retorno,   seguindo   todos   os
protocolos  descritos  no Art.  5° deste,  de forma  hibrida  e  gradativa  de  acordo
com as particularidades de cada entidade/instituigao.

§  Unico.  A  distancia  minima  a  ser  mantida  entre  o  professor,   instrutor  ou
palestrante e os alunos e de no minimo 2(dois) metros;

CAPITULO 11

MERCEARIAS, SUPERIVIERCADOS E AFINS

Art.7°.       Respeitada   a  taxa   de   ocupagao   descrita   no  Art.   4°   deste,   nos   dias   de
promoe6es,   os   estabelecimentos   deverao   sob   suas   exclusivas   expensas,
funcionar por 02(duas)  horas a  mais,  estendendo  ou  antecipando seu  hofario
de funcionamento, para fins de evitar aglomerag6es.

Art. 8°.      Acada 60 (sessenta) minutos devefa ser anunciado aos clientes, no sistema de
alto-  falante,   a   necessidade   de   higienizaeao   das   maos,   o   uso   correto   e
cuidados com a mascara.

§  dnico.  Os  estabelecimentos  deverao  disponibilizar totens  de  alcool  em  gel
70°/o,  colaboradores  com  uso  de  mascara  e  burrificador  com  alcool  70%  ou,
lavado com agua corrente e sabao liquido, a cada 03(tres) seg6es de produtos.

Art. 9°.       Os estabelecimentos deverao  realizar a  higienizagao/desinfecgao da  estrutura
do  caixa,  da  cesta  e  do  carrinho  antes  de  cada  inicio  de  atendimento  ou
entrada  de  cliente,    devendo  ser disponibilizado  no  caixa
para sua colaboradora quanto para o cliente.

tanto
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§ ilnico. Compete ao estabelecimento designar colaborador para nao permitir a
reutilizaeao  por terceiros  de  cesta  ou  carrinho  no  interior do  estabelecimento,
sem que ocorra a higienizaeao/desinfeccao do mesmo.

CAPITULO Ill

RESTAURANTES, BARES E LANCHONETES E AFINS

Art.10.      Os  estabelecimentos  estao  autorizados  a  funcionar  respeitando  a  taxa   de
ocupagao descrita no Art. 4° deste,  seguindo os protocolos descritos no Art.  5°
deste,  o  atendimento  presencial  devera  ser encerrado  as  22hoominh  (vinte  e
duas horas), podendo continuar suas atividades em sistema de de/t.very.

§  1°.  Sera  permitida a  realizagao de apresentag6es de  mdsica ao vivo,  desde
que nao provoquem a interagao de clientes em p6.

§ 2°.  Imediatamente ap6s o termino do horario de atendimento presencial, sera
permitida    a    permanencia    dos    clientes    por    mais    10(dez)    minutos    nos
estabelecimentos, para fins exclusivos de fechamento e pagamento de conta.

§3°.   Refongar  a   higienizagao  de  mesas,   cadeiras  e  cardapios,   repetindo  o
procedimento para cada mesa encerrada e antes de receber novos clientes.

§4°.   Nao  e   permitida  a   permanencia  de  clientes   no  estabelecimento,   que
estejam  em  p6,  sendo  proibida  o  uso  de  venda  em  balcao  para  consumo  no
local.

Art.  11.  0  estabelecimento  que  tiver  p/ayground  e/ou  bn.nquedofeca  somente  podefa
mante-Io   em   funcionamento   quando   possibilitada   a   ventilagao   natural   do
ambiente. As criangas devem higienizar corretamente as maos na entrada e na
saida destes espagos, bern como devem adentrar ao local descalgas.

§   tlnico.   Deve-se   realizar   a   higienizagao/desinfecgao   do   playground,   dos
brinquedos   e   supefficies,   a   cada   60   minutos,   com   produto   desinfetante
autorizado pelo Ministerio da Sadde,  sendo proibida a utilizagao de brinquedos
que nao possam ser higienizados;

Art.12.      Fica  autorizada  a  jungao  de  02(duas)  mesas,  sendo  que  a  ocupaeao  destas
nao podera superar 10(dez)  pessoas ou a capacidade de cadeiras adequadas
a mesa, prevalecendo para efeitos deste decreto, sempre a menor quantidade.

§ tlnico. Durante a refeigao nao se fa fa obrigat6rio o uso da mascara. Antes ou
ap6s  a  refeigao  o  estabelecimento  devera  fiscalizar  e  cobrar  a  utilizagao  da
mascara,  sendo  permitido  sua  retirada  ou  condensagao  somente  ao  ingerir
bebida.

Art.13.      0 Decreto Federal 2018/2096 que regulamentou a Lei  Federal 9.294/96 proibe
o  uso     cigarros  ou  qualquer  outro  produto  fumigeno,   derivado  ou   nao  do
tabaco, em recinto coletivo fechado, ou seja, local ptlblico ou privado, acessivel
ao  ptlblico  em  geral  ou  de  uso  coletivo,  total  ou  parcialmente  fechado  em
qualquer de  seus  lados  por parede,  divis6ria,  teto,  toldo ou  telhado,  de forma
permanente ou provis6ria,  sendo portanto vedada a  retirada d
recinto para fins de  uso do cigarro ou  afins,  competindo
cumprimento da norma.

CAPITULO IV

mascara
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ACADEMIAS DE GINASTICA E SIMILARES

Art. 14.      Os  estabelecimentos  estao  autorizados  a  funcjonar  respeitando  a  taxa  de
ocupagao   imposta   no  Art.   4°   deste   e   com   hofario   de   atendimento   das
05hoominh ate as 22hoominh.

§ 1°. Durante o hofario de funcionamento, cada area devera ser fechada de 2 a
3 vezes ao dia,  por pelo menos 30 minutos, para a limpeza geral e desinfecgao
dos ambientes;

§   2°.   Uso   obrigat6rio   de   mascara   para   os   profissionais,   colaboradores   e
terceirizados;

§  3°.  Estimular o  rodizio  entre  os  usuarios  mantendo  a  disposigao  urn  gfafico
com  frequencia  diaria  por  horario,  a fim  de  que  os  alunos  e  personal  traines
possam escolher o periodo como o menor fluxo de pessoas;

§  4°  Garantir  que,   antes  de  entrar  na  academia,   os  alunos,   profissionais,
colaboradores e terceirizados fagam  higienizagao dos p6s ou calgados atraves
de solugao apropriada;

§ 5°. Comunicar aos alunos para trazerem as suas pr6prias toalhas para ajudar
na   manutengao   da   higiene   dos   equipamentos.   Caso   a   academia   fornega
toalha, esta deve descartavel e devefa ser descartada pelo aluno ao termino de
seu hofario, em urn recipiente com tampa e acionamento por pedal.

Art.15.      Ficam suspensas durante a vigencia deste decreto as modalidades que exijam
o contato corpo a corpo.

Art.16.      0  estabelecimento devefa  manter as  portas e janelas  abertas  para  ventilaeao
natural do ambiente.

CAPITULO V

ENTIDADES RELIGIOSAS

Art.17.      As  entidades  religiosas  estao  autorizadas  a  funcionar  respeitando  a  taxa  de
ocupagao   imposta   no  Art.   4°  deste  e  com   hofario  das  05hoominh  ate  as
22hoominh,  excetuando-se as religi6es que por quesfao ritualistica extrapolem
esse horario.

§1°. As entidades  deverao fixar  hofarios  ou  areas  exclusivas  para  atender os
fieis com  idade superior ou igual a 60 (sessenta) anos,  mediante comprovagao
e aqueles de grupos de riscos,  conforme auto declaragao,  com  cadastro a ser
realjzado  junto   a   lideranea   da  entidade   religiosa,   evitando-se   o   maximo  a
exposigao ao contagio pelo COVID-19;

§2°.   As   entidades   deverao   fixar   areas   exclusivas   para   atender   os   fieis
acompanhado de  crianca  menor de  06(seis)  anos,  mediante  comprovagao  ou
auto  declaragao,  com  cadastro  a  ser  realizado junto  a  lideranga  da  entidade
religiosa, evitando-se o maximo a exposigao ao contagio pelo COVID-19;

§3°. Preferencialmente, deverao ser realizados encontros virtuais, na
impossibilidade, optar por ambientes arejados (de prefefencia ao ar livre) ou
com portas e janelas abertas;

§4°. A entendida religiosa compete a fiscalizaeao e
permitida por este decreto, competindo-lhe ap6s at
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permitir a entrada de novas pessoas no mesmo quantitativo de pessoas que
sairem;

Art.18.      Adistancia minima a ser mantida entre o orador e os presentes e de no minimo
2(dojs) metros;

CAPITULO VI

HOTEIS, POUSADAS E AFINS

Art.19.      Deve-se disponibilizar alcool gel 70°/o para uso dos clientes na  recepgao e  nos
corredores de acesso aos quartos.

Art. 20.      0  servigo  de  governanga  devefa  intensificar  a  higienizaeao  dos  quartos  e
banheiros com desinfecgao das superficies com alcool 70% ou sanitizantes de
efeito similar, al6m da limpeza de rotina.

§   1°.   Ao   final   da   estadia   do   h6spede,   devefa   ser   realizada   limpeza   e
desinfeapao  completa  do  quarto  e  superficies,   antes  da  entrada  de  novo
h6spede.

§2°.  Deve-se  retirar  ou  isolar  o  acesso  temporariamente  a  todos  os  livros  e
revistas  dos  apartamentos.   Nas  areas  comuns,   caso   nao  seja   possivel  a
retirada  destes,  impedir/inviabilizar/isolar  o  acesso  para  evitar  contaminagao
cruzada

Art. 21.      O servigo de alimentagao fornecido por estes estabelecimentos devefa priorizar
o atendimento na forma de ``serviap de quarto".

§   Unico.   0   recinto   do   cafe   da   manha,   almogo   e  janta   devefa   ter  sua
capacidade reduzida para 50% (cinquenta por cento), devendo, se for o caso, o
estabelecimento antecipar e/ou estender seus hofarios.

Art. 22.      Ao  preencher  a  ficha  do  h6spede,   o  estabelecimento  devera  questionar  o
h6spede sobre:

1)    se   teve   contato   com    alguma    pessoa    mos    tiltimos    14   dias   que   foi
diagnosticado com  COVID-19?  Em caso positivo se a  pessoa de contato e do
municipio ou de outro municipio?;

2) Voce apresenta alguns destes sintomas? Febre, tosse, cansaeo, falta de ar,
dor no corpo.

3) Acredita estar com COVID-19?

§    Unico.    Caso    questionario    com    respostas    positivas    ou    medigao    de
temperatura a partir de 37,5 graus centigrados,  o atendente devera comunicar
imediatamente  a   central   municipal   de   Covid.   0   Hospede   ou   Responsavel
devefa assinar a ficha com as respostas das quest6es acima.

CAPITULO VII

AUT6NOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS

Art.23.      E   obrigat6rio,   durante   a   vigencia   deste    Decreto,    o
atendimento individual dos clientes ou terceiros, sem que o
recepgao ou violagao do presente Decreto.
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CAPITULO VllI

AEROPORTO E RODOVIARIA

Art.   24.   Os   controladores   do  Aeroporto   e   da   Rodoviaria   deverao   obrigatoriamente
averiguar   a   temperatura   de   todo   e   qualquer   passageiro   que   chegar   ao
municipio,   nos  termos  da  alinea  `c'  do   inciso   11   do  Art.   50  deste   Decreto,
realizando questionario escrito com as seguintes perguntas:

a) nome completo;

b) data de nascimento;

c) sexo;

d) cidade de origem e destino;

e) tempo de permanencia;

f) telefone de contato;

g) local de hospedagem;
h)   se   teve   contato   com   alguma   pessoa    nos   tlltimos    14   dias   que   foi
diagnosticado com COVID-19?

h.1)  Em  caso  positivo  se  a  pessoa  de  contato  6  do  municipio  ou  de  outro
municipio?;

i) se apresenta alguns destes sintomas? Febre, tosse, cansago, falta de ar, dor
no C0rpo.

f) se acredita estar com COVID-19?

§  Unico.   Caso  as  quest6es  `g'  a  `i'  sejam  positivas  devera  o  viajante  ser
encaminhado a Central Municipal de Covid, assim como o questionario.

CAPITUL0 lx

LABORAT6RIOS  PARTICULARES

Art. 25.      0 laborat6rio particular deve informar diariamente a central Municipal de covid,
ate  as  14hoominh,  todas  as  coletas  de  material  realizada  por  este  na  data
anterior,   para  exames  de  COVID-19.  Ap6s  resultado  do  exame,   o  mesmo
devefa ser comunicado a Central  Municipal de Covid. As informae6es deverao
ser  prestadas  em  forma  de  relat6rio  com  os  dados  pessoais  e  resultado  do
exame.

§  dnico.   As  informag6es  deverao  ser encaminhadas  a  Central  Municipal  de
COVID-19   e  no e-mail:  covidl9altafloresta.mt@outlockLfgm ou  pelo whatsapp
(66) 3512-3177.

TITULO  111

DAS PENALIDADES

Art. 26.      0    individuo,    profissional    liberal   e/ou   o   estabelecimento   que    infringir   as
normativas  deste  Decreto,   estafa  sujeito  a  multa  no  importe  de  50  UPFM
(Cinquenta Unidade Padrao Fiscal do Municipio),  por ato infringido.
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§  Unico.  Nos  casos  de  reincidencia  os  valores  acima  sefao  aplicados  em
dobro, e em caso de embaraeo ou impedimento da aeao fiscal em triplo.

Art.   27.   Em   caso   de   descumprimento   das   medidas   previstas   neste   Decreto,   as
autoridades   poderao,   al6m   da   multa   prevista   no   artigo   anterior,   impor  as
penalidades previstas no artigo 10 da Lei Federal n°. 6.437, de 20 de agosto de
1977,  e  conduzir o  autuado  a  Delegacia  de  Policia  Civil  pela  pfatica  de  crime
contra a satlde publica,  nos termos do artigo 268 do C6digo  Penal,  com  pena
de detengao de ate urn ano, alem de multa.

Art. 28.      Alem  das  penalidades  acima,  poderao ser aplicadas as  penalidades descritas
no Art. 62 e seguintes da Lei Municipall231/2003.

TITULO IV

DA FISCALIZACA0 E AUTO DE CONSIATACAO DE INFRACA0

Art.29.      A   fiscalizaeao   sera   exercida    pelos   servidores   que    ocupam    cargos   de
fiscalizagao   e/ou   atuem   nos   6rgaos   de   fiscalizagao   do   Poder   Executivo
Municipal.

I.  Incluem-se  na  convocaeao  constante  do  capuf,  os  seguintes  cargos/6rgaos
do Poder Executivo Municipal:

a. T6cnico de Arrecadagao e Fiscalizagao -TAF: fiscal do meio ambiente, fiscal
de obras e posturas, fiscal de tributos, fiscal da vigilancia sanitaria e agentes de
transito

b. Assessores,  Chefes e  Diretores que exercem  suas fung6es  nos  6rgaos  de
fiscalizagao;

c. Assessores,  Chefes e  Diretores que exercem  suas fune6es  na  Diregao de
Satide Especializada

d. servidores lotados no PROCON

§1°. Os servidores que ocupam os cargos citados ficam  neste ato convocados
para   o   Comite   de   Enfrentamento   nas   ag6es   fiscalizat6rias   de   eventuais
descumprimentos  das  medidas  de  prevengao  ao  contagio  pelo  Corona  virus
COVID-19.

§2°. Os servidores mencionados nas alineas do inciso I deverao se apresentar
na Secretaria de Satide para seguir as instrug6es e designag6es do Comite de
Enfrentamento.

Art. 30.      Cabe  ao   Secretario  de  Sat]de  estipular  o  controle   de  jornada,   escala   de
trabalho   dos   servidores   que   realizarem   fiscalizagao,   bern   como   estipular
eventuais pagamentos de horas extras ou compensagao de jornadaffolgas por
banco de  horas - este  dltimo podera ser aplicado aos servidores que  prestam
servigos na Central de lnformag6es.

Art. 31.      0 Auto  de  lnfragao  e  o  documento  habil  ao  registro,  pelos  agentes  pdblicos
fiscalizadores,   do   descumprimento   as   regras   e   protocolos   previstos   neste
Decreto.

Art. 32.      0 Auto  de  lnfragao  deve  ser  preenchido  de  forma  clara  e  pre
mencionar:

I. o local, a data e a hora da lavratura;
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11. o nome, endereeo e qualificagao do autuado;

Ill. a descrieao circunstanciada do fato e o seu enquadramento legal;

lv.    a    identificagao    dos    02(dois)    agentes    ptlblicos    fiscalizadores,    suas
assinaturas,  a  indicagao  dos  seus  cargos  ou  fung6es  e  os  ndmeros  de  suas
respectivas matriculas ;

V.  o  prazo  legal  para  apresentagao  de  defesa  ou  impugnaeao  do  auto  de
infracao;

VI.  a  assinatura  do  autuado e  de  02(duas)  testemunhas,  quando for  possivel
ou, a declaragao de recusa de assinatura.

§  1°.  0 fiscal  6  responsavel  pelas  declarag6es  que  fizer  no  auto  de  infraeao,
sendo  passivel  de  punigao,  por falta  grave,  em  caso de falsidade ou  omissao
dolosa.

§  2°.  As  omiss6es  ou  incorreg6es  do  Auto  nao  acarretarao  a  sua  nulidade
quando do processo constarem elementos suficientes para a determinagao da
infragao e do infrator.

§ 3°. A assinatura do Autuado nao constitui formalidade essencial a validade do
Auto, nao implica em confissao, nem a recusa agravafa a pena.

Art. 33.      No  dia  util  posterior  ao  da  fiscalizagao,  o  agente  ptiblico  fiscalizador  devefa
remeter  o Auto  de  Constataeao  para  o  Secretario  da  Secretaria  Municipal  de
Satlde, para instauragao do processo administrativo.

Art. 34.      Adefesa doAutuado se da fa nostermosdoArt. 78 a 88 da Lei 1231/2003.

TITULO V

DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art. 35.      As  regras  definidas  neste  Decreto  poderao ser revistas  a  qualquer tempo,  de
acordo com as taxas e indices de transmissibilidade da COVID-19.

Art. 36.      0  poder  executivo  municipal  e  o  conselho  municipal  de  satlde  farao  ampla
divulgagao do texto deste Decreto a todos os segmentos da sociedade.

Art. 37.      A protegao policial sera solicitada pelos Fiscais sempre que se fizer necessaria
ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 38.      Este  Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,  nao dispensada a sua
publicagao, revogadas as disposig6es em contfario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-lvIT, em 14 de Janeiro
de 2021.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal
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