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DECRETO MUNICIPAL 1.307/2020 

 

Determina o horário de funcionamento de supermercados, 

farmácias e agropecuárias na vigência do decreto de situação 

de emergência por estado de pandemia decorrente do 

CORONAVÍRUS – COVID19. 

 

 

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos I do art. 

62 da Lei Orgânica do Município, considerando a necessidade de manter abertos estabelecimentos que comercializam 

alimentos e medicamentos para consumo humano e animal no Município, considerando a necessidade de preservar a 

saúde dos colaboradores e funcionários destes estabelecimentos, considerando as medidas necessárias para o 

enfrentamento da pandemia do vírus COVID19 assim DECRETA; 

 

Art. 1.º Os Supermercados, Mercados, Mercearias, Panificadoras, Postos de Combustível e de Gás de Cozinha assim 

como as Farmácias e Agropecuárias, deverão manter-se abertas, com controle de fluxo de cliente no interior das lojas e 

higienização do ambiente, contudo, o horário de funcionamento deverá ser das 08:00 ás 17:00 horas diariamente e aos 

domingos o funcionamento será facultativo. 

 

Art. 2º. As farmácias deverão estabelecer de comum acordo revezamento diário para plantão de atendimento aos 

clientes, em regime especial durante a vigência do decreto emergencial do COVID19, sendo obrigatório que pelo 

menos um estabelecimento farmacêutico permaneça diariamente aberto até as 22:00 horas e de sobreaviso para 

emergências após este horário. 

 

Art. 3º O calendário de revezamento de farmácias em plantão deverá ser publicado em informativos todos os 

estabelecimentos do ramo farmacêutico, e encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 4º O presente Decreto tem vigência IMEDIATA deve ser cumprido por todo cidadão ficando autorizado o uso do 

apoio de forças policiais, Policia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Defesa Civil, Bombeiros, 

Vigilância Sanitária e o apoio de outras secretarias da Administração. 

 

Art. 5º Em caso de descumprimento das determinações do disposto no incisos do art. 1º deste, fica o cidadão ou o 

responsável pelo estabelecimento, sujeito a sanções de multa, perca do alvará de funcionamento do local, e 

representação criminal com as sanções cabíveis pelo crime de desobediência, e de atentado contra a saúde pública 

(Artigos 267, 268 e seguintes do Código Penal pena de prisão de um mês a um ano). 

 

Art. 6º Para que surtam os efeitos deste decreto determino que o mesmo seja publicado imediatamente no Diário 

Oficial, redes sociais oficiais e ainda, entregue impresso no Comércio em geral, igrejas e para a população. 

 

Quitandinha, 24 de março de 2020. 

 

Maria Julia Socek Wojcik 

prefeita 

 


