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DECRETO Nº 1.361 de 05 de agosto de 2020 

  

 

Dispõe sobre funcionamento do comércio de 

serviços e da atividade religiosa no Município de 

Quitandinha nos dias, 6 a 9 de agosto de 2020 e da 

manutenção de medidas sanitárias para o 

enfrentamento do novo Coronavírus, e dá outras 

providências.   

 

 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA, no uso das atribuições Constitucionais e 

ainda das que lhe confere os incisos I e XXVI do art. 62 da Lei Orgânica do Município; 

 

Considerando a necessidade de manter minimamente o funcionamento do comercio essencial, bem 

como garantir a possibilidade de atividade religiosa no feriado comemorado em 06 de agosto. 

 

Considerando a necessidade de regulamentar a abertura do comércio as vésperas da comemoração 

do dia dos pais, no dia 09 de agosto, possibilitando que esta atividade não tenha ainda mais percas 

com faturamento, nesta data já tradicional, em meio a pandemia. 

 

Considerando ainda a necessidade de manter todas as medidas sanitárias de enfrentamento ao novo 

coronavirus já adotadas pelo comércio local e de serviços essenciais e não essenciais. 

 

Considerando a necessidade de restringir no domingo dia 09 de agosto a aglomeração de pessoas 

em eventos de qualquer natureza e a proliferação de focos de contagio pelo coronavirus. 

 

DECRETA 

  

Art. 1º No dia 06 de agosto de 2020, APENAS o comercio de gêneros alimentícios 

(Supermercados, mercados, bancas, mercearias) poderá funcionar das 08 as 12:00 horas, 

respeitando todas as normas sanitárias expressas em decretos municipais e recomendações dos 

órgãos oficiais de Saúde Pública. 

 

Parágrafo Único. Os estabelecimentos que se destinam a venda de alimentos prontos para o 

consumo (panificadoras, lanchonetes e restaurantes), exceto bares e distribuidora de bebidas, 

poderão funcionar no dia 06 de agosto de 2020 para atendimento, das 08:00 as 22:00 horas, 

mediante entrega ou retirada desde que, não haja a permanência de clientes no local. 
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Art. 2º No dia 08 de agosto de 2020, o comercio em geral e de prestação de serviços, essenciais ou 

não, fica autorizado a funcionar das 08:00 as 20:00 horas, para atendimento as vésperas do dia dos 

pais, desde que adotadas todas as medidas sanitárias de enfrentamento ao coronavirus. 

 

Art. 2º No domingo, 09 de agosto, fica proibida a abertura e funcionamento de 

estabelecimentos comerciais e de serviços de qualquer gênero, em todo território do Município. 

 

Parágrafo Único. Os estabelecimentos que se destinam a venda de alimentos prontos para o 

consumo (panificadoras, lanchonetes e restaurantes) não estão incluídos nesta proibição, 

exceto bares e distribuidora de bebidas, assim poderão funcionar no domingo dia 09 de agosto para 

atendimento das 08:00 as 22:00 horas desde que, mediante entrega ou retirada no local desde que, 

não haja a permanência de clientes no local. 

 

Art. 3º As atividades religiosas ficam autorizadas nos dias 06 a 08 de agosto, das 08:00 as 21:00 

horas, desde que atendidas as determinações da RESOLUÇÃO SESA Nº 734/2020, 

permanecendo suspensa no domingo, dia 09 de agosto de 2020, a realização de qualquer 

celebração com a presença de fiéis, sem prejuízo da transmissão pela internet ou rádio. 

 

Art. 4º Ficam proibidas as aglomerações de pessoas, mesmo que eventos particulares, bem como, 

ficam mantidas todas as determinações sanitárias já dispostas em outros decretos municipais e 

estaduais referentes ao enfrentamento do coronoavirus, sob pena de aplicação das sanções expressas 

nos mesmos. 

 

Art. 5º Este decreto tem vigência do dia 06 a 09 de agosto de 2020. 

 

   

Edifício da Prefeitura Municipal, 05 de agosto de 2020. 

 

 

Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita 

 

Caroline Przybylok 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

Josiane Silveira de Andrade 

Coordenadora de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 
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