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DECRETO Nn 504, DE 01 DE JULHO DE 2020.

Altera o Decreto no 381, de 25 de maio de 2020, que
dispõe sobre medidas de distanciamento social controlado,
visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da
COVID-19, e o Decreto n'206, de 23 de março de 2020,
que declara situação de calamidade pública no âmbito do
Município de Marituba para enfrentamento preventivo da
pandemia de coronavírus declarada pela Organização
Mundial de Saúde - OMS e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marituba, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgada pelo inciso VII do art. 90 da Lei
Orgânica do Municipio de Marituba, para dispor sobre a estruturação, organização e
funcionamento da administração municipal,

Considerando a compeÍência concorrente normativa e adrninistrativa municipal, por se

trataÍ de questão de saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos
os cidadãos, indistintamente,

DECRETA:

Art. 10 O Decreto no 381, de 25 de maio de 2020, passa a vigorar corn as seguintes
alterações.

1- O caput do art. 13 passaatera seguinte redação:

"Art, 13. Fica pennitida a rcalização de cultos, missas e eventos religiosos
presenciais com público de até 40%o (quarenta por cento) da capacidade máxima
do local, limitada a 200 (duzentas) pessoas, respeitada a distância minima de 1,5
(um vírgula cinco) metros para pessoas com máscara, com a obrigatoriedade de
fomecimento aos participantes de alternativas de higienização (água e sabão e/ou
á1cool em gel)."

II - O art. ló, §5'passa a ter a seguinte redação:

"§5' Os bares e similares permaneceÍão fechados pam atendimento ao público,
sendoJhes permitida entrega de alimentos devidamente embalados no próprio
local, no sistema pegue e leve (take away) ou no carro (dríve thru), desde que o
sewiço prestado não provoque aglomerações na hora da entrega ou forrnação de
filas, ainda que extemas."

m - O art. 16, §13 passa a ter a seguinte redação:
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"§13 Os restâurantes e lanchonetes poderão funcionar com público de até l5oÁ
(quinze por cento) da capacidade máxima do local, respeitada a disüância de 1,5
(um vírgula cinco) metros entre as mesas, sendo permitido prestar serviços apenas
a la carte e prato feito, proibida a colocação de mesas e cadeiras em áreas
extemas.

IV - O art. 17 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 17. Permanecem fechados ao público:

I - bares, casas notumas e estabelecimentos similares;

II - atividades imobiliárias;

Iü - agências de viagem e turismo:

IV - praias, igarapes, balneários, clubes e estabelecimentos similares.

Parágrafo único. Fica permitido:

f - o acesso de empregados e fomecedores aos estabelecimentos, observadas as
regras de prevençâo e higiene previstas nos incisos i, IL m, IV, V e VI do art. 16
deste Decreto.

lI - o serviço de entrega em domicílio (delivery) de produtos e serviços,
observados os horários previstos no Alexo II deste Decreto e o que preceitua o
inciso anterior,

III - o serviço de lanche de ruq desde que seja ernbalado, na modalidade de
retirada para consumo
domiciliar, sem aglomerações na hora da entrega."

V - O art. l7-A passa a ter a seguinte redação:

"Art. 17-4. Ficam autorizadas a funcionar as seguintes atividades não essenciais:

I - concessionárias, vedada a prática de ações promocionais presenciais;

lI - atividades realizadas em escritórios:

III - comércio de rua;

fV - atividades não essenciais de construção civil;
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V - salões de beleza, barbearias e clínicas de estótica;

VI - Cultos, missas e eventos religiosos presenciais, com público de até 40Yo
(quarenta por cento) da capacidade do local, limitado ao total de 200 (duzentas)
pessoas, respeitados os terÍnos do aú. 13 deste Decreto.

VII - academias de ginástica, com público de até 01 (uma) pessoa por cada 4,00
m'? (quatro metros quadrado) de área do locaI, por cada faixa de hora;

Vm - restauÍaÍrtes e lanchonetes, com público de até 15Yo (quinze por cento) da
capacidade do local."

IX -campo de futebol, com o publico máxinro de 15% (quirue) da capacidade do
loca1.

Art. 2' O Decreto no 206, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte
alteração:

Parágrafo único. O art. 3o, III, passa a ter a seguinte redação:

"Art.3"

III - proibição de colocação de mesas e cadeiras em iíLreas extemas de bares,
lanchonetes e restaurantes, que poderão funcionar com serviço de entrega à
domicílio (deÍivery), no sistema pegue e leve (take away) ou no caÍro (drive thru),
desde que o seÍviço prestado não plovoque aglomerações na hora da enüega ou
formação de filas, ainda que externas."

Àrt. 3' Os Anexos I e II passam a vigorar na forma dos Anexos deste Decreto.

Art. 4' Permanecein inalteradas e em plena vigência as demais disposições dos
Decretos n" 381, de 25 de maio de 2020 e no 206, de 23 de março de 2020.

Art. 5'O Poder Executivo lará republicar os Decretos no 381, de 25 de maio de 2020 e

n" 206, de 23 de março de 2020, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo
pÍesente Decreto.

Art. 6" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

BíscaroMário
Prcleito
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ANEXO I
LISTA DI, A,I.TVTDTIDES ESSENCIÀIS

1. assistênoia à saÍlde, incluidos os serviços lnedrcos e hospitalares.
2 assistência social e atendirrento à população em estado de vulnerabilidade.
3. atrvidades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a

custódia de presos,
,{. atividades de defesa nacional e de defesa civil.
5. trânsito e transpofie internacional de passageiros.
6. teieconr unicações e internet. sen'rço de call center:
7. captação, tratamento e distribuiçâo de água,
8. captação e tratamento de esgoto e liro.
9. geração. transrnissão, distribuição e lnanutenção de energia elétrica e de gás"

rncluindo o tbrnecimento de ruprirrentos e os seniçtrs correlatos necessários ao

luncionâmento dos sistemas de geraçào. transrnissão e distriburçào de energia, bem
colno as respectir as oLrras dc cngenharia
relacionada: a e5sc5 o lr\ iJades.
1 0. ilurninação pírblicat
1 l. produçào, distribuição, oomercralizaÇão e entrega, realizadas presencialtnente ou por
meio do cor.nércio eletrôn;co. de prodlrtos de sairde, higiene. alirrentos e bebidas"
12. sen,iços Íunerhrios:
13. guarda, uso e contrôlc de substânctas- tnateriais c equipanrentos com elementos

tóricos, inÍ'larnáreis, radioativos ou de alto risco. definidos pelo ordenatnento jurídico
brasileiro, em atendimento aos requisitos cle segurança sanitária. rnetrologia, controle
arnbiental e prevençâo contra incêndios:
1,1. r,igilância e certrÍicações sanitárias e trtossanitárias.
15. prevenção. controle e erradicaçào de pragas dos vegetais e de doença dos anitnais,
16. rnspeção de ahmcntos, produtos e derivados de orígem animal e vegelal;
17. vigrlância agropecuária internacional;
18. controit: de tráfego aéreo. aquático ou terrestre,
19. corrpensaçào hancárta, redes de cartões de credilo e c1ébito, cairas bancários
eletrônicos e outros scniços não presencrais de rnstituições financeiras:
20. serr,iços de pagainento, de credito e de saque e allorte prestados pelas ilstiluigões
supervisionadas pekr Banco Centrai do Brasil;
21 . servr ços postais:
22. transpone e entrega de cargas em geral;
23. serviços cle transporte, amazenamento. entrega e logistrca de cargas em geral:

24. seniço relaciona<1os à tecnologia da informaçãr: e de processamento de dados (da1a

center) para supofle de outras atividades previstas neste Al1exo.
i5 liscaliz:rçào tribumrjo c adulncira.
26. liscalrzaçáo tributária e aduaneira Íêderal.
27. transporle de numerário,
28. produção e distriburção de numerário à população e manutençào da inÍiaestrutura
tecnológica do Srsterna Fiuanceiro Nacional e do Sislenra de Pagamentos Brasileiro:
29. fiscalização ambiental;
30. produção. distribuição e cornercialização de combustir,eis e derivados;
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3 i. nronitoramento de construções e barragens que possarn acarrctar nsco c seuurança.
.i2. levantamento e anáiise de dados geológicos corn vistas à garantia da segurança
coletiva, notadamente por rneio de alerla de riscos natrrrais e de cheias e inundações.
33 mercado de capitais o sôgllÍos.
1"1. cr-udados com animais ern cativeiro, bem corno. cuidados vslerinános e

I'urnecimento de alirnentação para animais domesticos:
35. atividade de assessoranrento em Íesposla às dernandas clue continuern ern

andai.nentcr e às urgentes, inclusive serr,iços de contabilidade.
36. atir'idades medico-periciais inadiár'eis.
3 7. fiscahzação do lrabalho.
38. atividades de pesquisa- cientíl'rcas, laboratoriais ou similares relacionadas com a
pandemia da COVID- 19,

-19. ati.;rdades de representação judicial e ertrajudicial. asscssoria e consultoria j urídicas
erercidas pelas advocacras públicas e privadas, relacionadas à prestâçào regular e

ternpestiva dos scrviços públicos. bem como nas demais questões uÍgentes, e os

scn,iÇos cic carttirios ertrajudiciais em reqime de plantão:
40. unidades lotericas. somente quanto iis ativiclades rslativas às denrais listadas neste
Anexo:
.l I . serviços de cornercializaçào, reparo e manutençào de partes e peças novas e usadas e

de pneurráticos novos e remoldados, sotnente quanto às advidades relattvas às dernars

iisttrdas nesle Anexo.
:[2. sen'iços de radiodilusâo de sons e imagens e cla irnprensa em gcral;
4i. atil.idades de desenvoivirrento de produtos e serviçros, incluidas acluelas realizadas
por meio de staft-ups, somenle quanto às ativicladcs relativas às detnais listadas ncste
Anexol
:t4. atividades tle cornércio de bens e serviços, rncluidas aquclas de alitnentação,
repouso, lin.rpeza. higiene, cornercialização. rnanutenção e assistência tecnica
autolxotivas, dc oonvcniência e congêrreres, dcstinadas a asseguraÍ o tÍansporte e as

atiçidailes logisticas de todos os tipo-s de carga em rodovias e estradas:
,15. atividades de processarrento do beneÍlcio do seguro-desetnprego e de or.ttros

l-,eneficios relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas

as deten-ninaçôes do Ministério da Saírde e dos <irgâos responsáreis pela segurança e

pela saúde do trabalho.
46. atividade de locação de r,eículos, sonlente quanto às atividades relativas iis clernats

listadâs neste Ancxo:

47. atividades de produção, distribuição. comerciaHzação. manutenÇào, reposição,

assislência tecnica. monitoramento e inspeção de equipamentos de iniiaestrutura,
instalações, nráquinas e equipamcntos em geral, inchrídos clevadores, escadas rolantes e

equipamentos de retiigeração e climatização. somente para sen'iços considerávcts
rnadiár.eis.
,18. atividades de produção" exportaÇão, rrnportação e transpofie de insumos e produtos
quimicos. petroquúnicos. plásticos em geral e errbalagens de llbras naturais.
49. atir,idades cujo irrocesso produtivo não pôssa ser inlenonrpido sob pena de dano
irreparár,el das instalações c dos equipanrentos, tais como o processo srderúrgtco e as

cadeias de produção do alurrinio, da cerâmica e clo ridro;
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50. allidades de 1avra, benefrciaurento, produção, cornercrahzação, escoallento e

suprimento de bens rninerais,
5 i . ativiclades de atendirnento ao público ein agêncras bancárias. oooperati\,as de créditcr
ou estabelecimentos congêneres, reÍtrentes aos progÍamas sovernamentais ou privâdos
destinados a rnitigar as consequências econômicas da emergêncra de saúde pública eie
que tratâ a Lei n" 13.979" de 2020:
52. produçào, tÍanspone e distribuição de gás natural,
53. indústrias err geral, como madeireiras, quiirtcas e petrociuiiri icas de tnatérias-priinas
ou prodlltos de saúde, higiene. alimentos e bebidast
54. Obras de engenharia nas áreas de serviços e atividades essenciâis, urgentes e de
in1'raestrutura:
,55. Carlrinos de Registro Cir.il das Pessoas Natnrais.
56. Comercia|zação de ntaleriais de construção;
57. Atjvidades do Poder pirbJioo rrunioipal, estadual e lederal.
58 Seniços domesticos, preslados a ernpregador que atue sln atividade.tservtço
essencial, na lbrrla do decreto, desde que destinado ao cuidado de criança. idoso.
pessoa enÍenna ou incapaz. or-L quando o enrpregador for idoso, pessoa enÍ-erma ou
incaDaz. devendo tal circunstância conslar eln declaraçào a ser emitida pelo contÍarante,
acompanhada da CTPS quando 1br o caso.
59. Produção. distibuição. cc»lercialização e enlrega de produção de alimentos
agropecuário. agroinclustrlal, agropastoril e as atividades corelatas necessárias ao seu
regular Íüncionarnento,
60. Funcionamento de Aeroportos e dos sen içris inerentes ao transporte de passagerros,
cargas e inalas poslais:
61. Sen'rço de transpoÍte de passageiros, públtco ou privado. para auriliar no
rtendirnenlo drs atrr iJade' \cr\ iço5 c{srnciais:
62. Serv'rços de hospedageln, corn consluilo de reltrções pelos hóspedes erclusivamente
nos quaÍtos,
6-i. Serr,iços de lavandeira para alender atir, idadesiserviços cssenciars.

ANEXO II
HORÁRIO DE FTi}..CIONA§TENTO DOS ESTABELECI]\IENTOS HOR.(RTOS
F]STARELECIMENTOS ABERTURA ABERTLIRA
INDI]STRA DE ]'RANSIIORN,IAÇAO E SIMII,ARES- EX:
C( )\tl.tq'AO \,tljl{CtARIA Ml TALI RCICc

06h00 ióh00

PADARIAS h, CONFEIl'ARIAS 06h00 20h00
FEIRAS. AVIARIOS, AÇUGUF.S. l'EiXARiAS E
IiORTE.FRI.,ITI

06h00 t sh00

DEPOSITOS E DISTRTBUIDORAS ti6h00 16h00
c'oNSTRLTÇÀO ClvrL 07h00 17h00

iIIPERNfERCADOS. ST PERMERCADOS. MI]RCADOS ],
h4ERCnÁRIAS ( 1)

07h00 2 lh00

FRAMACIAS E DROGARÍAS( 1 ) tl7h00 21h00
POSTOS DE COMBUSTÍVTUI) 081.100 21h00
]-OJAS DIJ CONVENIENCIAS DE POSTOS DE
COMI]US]'ÍVEL

08h00 18h00

.l .'
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COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO 08h00 r8h00
EMPREGADAS DOMESTÍCAS( 1 ) 081i00 18h00
COMERCIO POR ATACADO 09h00 17h00
COMERCIO DE LOJAS DE RUA 09h00 17h00
ATIVIDADES REALIZADAS EM ESCRITORIOS 09h00 17h00

lGREJAS/TEMPLOS RELIGIOSOS( 1 ) 24 hs 24h
COMERCIO DE \EICULOS, OFICINAS E AUTOPEÇAS. 09h00 17h00

LOJAS DE CONVENIENCIAS LOCALIZADAS FORA DE
POSTOS DE COMBUSTÍVEL

09h00 17h00

PET SHOI TPS, LOJA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS,
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIO DE
INSI"IMOS AGRÍCOLAS.

09h00 17h00

SERVIÇOS PARA EDIFICIOS E ATIVIDADES
PAISAGISTICAS

09h00 17h00

AGENCIAS BANCARIAS E CASA LOTERICAS 10h00 16h00
/\LIMFNTAÇÁO PRODUÇÁO É DELIVEITY( I) r0h00 21h00

COMERCTIO Dtl CAS GLP tr LAVANDITRIAS r0h00 t th00
,*t6p16+ÇAO E COMUNICAÇAO i0h00 19h00

ESTETICA-SALOES DE BELEZA, BARBEARIAS E ATINS 11h00 18h00

LANCHONE'fES E RESTAURANTES 06h00 21h00

ACADEMIAS 06h00 21h00

( 1)ATIVIDADE ECONÔMICA AUTOR]ZADA A FUNCIONAR 24 HS.

t,.,


