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DECRETO N° 4.671/2021, DE 10  DE FEVEREIRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS ACERCA DO ENFRENTAMENTO À 
PANDEMIA DO CORONAVÍRLJS POR FORÇA DA 
CLASSIFICAÇÃO DO BANDEZRAMENTO PRETO - 
LOCKDOWN - NA REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS, 
NO PERÍODO DE 02 A 11 DE FEVEREIRO DE 2021, 
COMO MEDIDA DE SEGURANÇA SANITÁRIA 
EXCEPCIONAL PARA CONTENÇÃO DO AVANÇO 
DESCONTROLADO DA PANDEMIA (COVID-19), E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUTI EM EXERCÍCIO, ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições 
legais outorgadas através do que lhe confere o inciso XXVII, do artigo 63, da Lei Orgânica do Município de 
Juruti; e com apoio às deliberações do Comitê Gestor de Crise, e 

CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 04 de fevereiro de 2020, 

do Ministério da Saúde, a qual reconhece e declara situação de Emergência em Saúde Pública com natureza 
internacional - ESPIN, em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do novo 
coronavírus (COVID19) a qual configurando risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial 
de forma simultânea; 

CONSIDERANDO que, como forma de melhor executar as medidas preventivas e de enfrentamento às 
infecções provenientes do novo coronavírus (COVID-19) se faz obrigatório e essencial que seja dado estrita 
continuidade ao confinamento social no âmbito de Juruti, Pará, nos termos da Lei Federal n° 13.979/2020, 
Decreto Federal n° 10.282/2020, Decreto Estadual n° 800/2020 e Decreto Municipal n° 4.356, de 10  de junho 

de 2020; 

CONSIDERANDO a declaração de Calamidade Pública vigente no Município de Juruti, em decorrência da 
pandemia pelo Coronavírus (COVID-19), prorrogada e reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Pará - ALEPA; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da Constituição Federal/88, a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação; 

CONSIDERANDO a evolução epidemiológica do COVID-19 na cidade e no interior do Município de Juruti, em 
particular, que o COVID-19 apresenta elevada taxa de mortalidade que se agrava entre idosos, pessoas com 
doenças crônicas e i munodeprim idas; 

CONSIDERANDO a taxa de ocupação dos leitos do Hospital Municipal de Juruti (HMJ) Francisco Rodrigues 

Barros (público) e o e o Hospital 9 de Abril (privado), incluindo UTI's; 

CONSIDERANDO que o Boletim do Ministério da Saúde preconiza, segundo as regras da OMS, que para 
conter o avanço descontrolado da doença e para recuperação do sistema de saúde, quando não eficientes as 
medidas de distanciamento social, a suspensão total de atividades não essenciais (LOCKDOWN); 
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CONSIDERANDO que o Comitê Municipal de Crise manifestou significativa preocupação quanto ao 

crescimento dos casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no Município de Juruti; em 
reunião realizada na presente data (31.01.2021); 

CONSIDERANDO a notória e crescente escala nacional, estadual e municipal dos índices de manifestação 
do novo coronavírus (COVID-19), publicadas pelas autoridades em Saúde Pública e que o Município de Juruti, 
em 31 de janeiro de 2021, revelou Boletim COVID-19 com 2.904 casos confirmados, 7.532 casos notificados, 
14 internados no Hospital Municipal de Juruti - HMJ, 10 internados no Hospital 9 de Abril, 106 óbitos por 
COVID-19, 1 caso confirmado nas últimas 24h00, ausência de registros de óbitos nas últimas 24h00, também 
não há suspeita de óbitos nas últimas 24h00. 

CONSIDERANDO que o Comitê Gestor de Crise da Pandemia, instituído através do Decreto n° 4.604/2021, 
deliberou pela recepção total, dentro de suas competências, dos regramentos que mantém o bandeiramento 
preto na Região do Baixo Amazonas, especificamente o Capítulo II (zona de contaminação aguda - Bandeira 
preta), e o Capítulo VII, inserto no Decreto Estadual n° 800/2020, de 31 de maio de 2020, devidamente 
atualizado e republicado no dia 30 de janeiro de 2021, no âmbito do Estado do Pará. 

DECRETA 

CAPÍTULO 1 
DOS OBJETIVOS 

Art. 10. Este Decreto dispõe sobre a atualização das medidas temporárias estabelecidas para enfrentamento 

à pandemia do Coronavírus - COVID-19, enquanto perdurar a classificação do bandeiramento preto para a 

Região do Baixo Amazonas, no âmbito do Município de Juruti, tanto na zona urbana quanto na zona rural, 
com início às 00h00 do dia 02 fevereiro de 2021 e término às 24h00 do dia 11 de fevereiro de 2021, em 
conformidade com o Decreto Estadual de suspensão total de atividades não essenciais, regime de LOCKDOWN, 
visando o combate neste município do avanço descontrolado da pandemia da COVID-19, podendo tal período 
ser prorrogado à depender dos agravos epidemiológicos evidenciados em boletim oficial da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Parágrafo único. Nas primeiras 72 (setenta e duas) horas de vigência do LOCKDOWN as autoridades públicas 

e fiscalizadoras zelarão pela efetividade pedagógica e orientativa do contingenciamento e isolamento social, 
tratando de conscientizar e educar a comunidade local sobre os benefícios coletivos buscados pelas medidas 
estabelecidas no presente Decreto. 

Art. 20. Fica vedada a circulação de pessoas, tanto na cidade como no interior do Município de Juruti, durante 
a vigência do LOCKDOWN, salvo por motivo de força maior, justificado o deslocamento de 01 (uma) pessoa 
da família ou da unidade residencial, que poderá estar acompanhado por criança pequena, nos seguintes 

casos. 
1. para aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos médico-hospitalares, produtos de limpeza 
e higiene pessoal; 
II. para o comparecimento, próprio ou de uma pessoa como acompanhante, a consultas ou realização de 
exames médico-hospitalares, nos casos de problemas de saúde; 
III. para realização de operações de saque e depósito de numerário; e 
IV. para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas essenciais, nos termos do Anexo 

Único deste Decreto. 

§ 10. Nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de máscara. 
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§ 20. A circulação de pessoas com febre, falta de ar, tosse, dor no corpo ou qualquer outro sintoma da COVIL)-
19 somente é permitida para os fins estabelecidos no inciso II do caputdeste artigo, assistida de uma pessoa. 

§ 30 A circulação de pessoas nos casos permitidos deverá ser devidamente comprovada, inclusive com a 
apresentação de documento de identificação oficial com foto. 

§ 41. Na hipótese do inciso IV do caputdeste artigo, a comprovação deverá ser por documento de identidade 
funcional/laboral ou outro meio de prova idôneo. 

§ 50 serviço de ônibus, taxi e mototáxi, deverão exigir de seus passageiros a comprovação de que a circulação 
está amparada nos termos do caputde artigo; 

§ 60. a obrigatoriedade do uso de máscara aos usuários de transporte público municipal, tais como, ônibus, 
taxi e mototáxi, lanchas, barcos e similares, devendo o referido uso ser fiscalizado pelo condutor/motorista 
em correspondência com a pessoa jurídica que esteja vinculado. 

Art. 30. Fica proibida toda e qualquer reunião, pública ou privada, inclusive de pessoas da mesma família  que 
não coabitem, independentemente do número de pessoas. 

§ 10. Incluem-se no disposto no caputdeste artigo as atividades religiosas que devem ser realizadas de modo 
remoto e com observância aos limites previstos neste Decreto. 

§ 20. Ficam proibidas visitas em casas e prédios, exceto pelos seus residentes ou por pessoas que estejam 
desempenhando atividade ou serviço essencial. 

§ 30. No caso de menores sob guarda compartilhada, devidamente comprovada por documentos, fica 
autorizado que eles realizem 1 (um) deslocamento semanal entre os genitores, desde que nenhum dos 
envolvidos apresente sintomatologia característica da COVID- 19. 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Art. 40  Enquanto perdurar a classificação do bandeiramento preto, a Administração Pública Municipal 

adotará, preferencialmente, a prática de fome office nos órgãos e entidades municipais, sem que exista 

prejuízo ao interesse público, conforme deliberação do dirigente da pasta e comprovação da comorbidade 
através de laudo médico. 

Parágrafo único. Este artigo não será aplicado aos servidores lotados em unidades que prestam serviços 
essenciais e assistência direta aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, sobretudo aos necessários para 
o enfrentamento e combate à pandemia. 

Art. 50. De forma excepcional, com o objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção de 
contágio e no combate da propagação do coronavírus, ficam suspensas as atividades em grupo, realizadas 
pelo estabelecimento de saúde, enquanto perdurar a classificação do bandeiramento preto, tais como: 

1. grupo de hipertensos e diabéticos; 
II. grupo de gestantes, e; 
III. demais grupos existentes na rede de assistência em saúde que ocasionam aglomerações. 

Parágrafo único. Cada equipe de saúde deverá organizar o fluxo de entrega de medicamentos de uso 
contínuo, por meio dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS's ou atendimento individual a fim de garantir a 

continuidade dos respectivos tratamentos. 
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Art. 60. Ficam proibidas as visitas aos pacientes internados no Hospital Municipal de Juruti e no Hospital 9 de 
Abril, enquanto perdurar a classificação do bandeiramento preto, como forma de combater a disseminação da 
pandemia a COVID-19. 

Parágrafo único. A troca de acompanhantes está permitida nos horários disponibilizados nos respectivos 
estabelecimentos de saúde, porém, devendo sempre ser respeitados protocolos sanitários estabelecidos nos 
decretos estaduais e municipais. 

Art. 70. Fica proibido durante o bandeiramento preto, qualquer atendimento presencial dos órgãos públicos 
que não seja atividade essencial, sendo, por-tanto, apenas autorizado o atendimento de forma remota, através 
de e-mail, telefone e outros meios similares. 

Art. 80. Adverte-se que os funcionários dos serviços essenciais devem portar o uso de crachás e/ou carta de 
comprovação do labor essencial, sob pena de ser desautorizado em transitar neste município pelos órgãos de 
fiscalização aqui indicados, enquanto perdurar o bandeiramento preto. 

CAPÍTULO III 
DAS ATIVIDADES COMERCIAIS 

Art. 90  Os estabelecimentos autorizados a funcionar que desempenhem serviço ou atividade essencial (Anexo 
Único deste Decreto), são obrigados a observar, além do previsto no Protocolo Geral do Anexo Único, o 
seguinte: 

I. Controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo familiar, respeitando a lotação máxima 
de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na área de estacionamento; 
II. Seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m (um metro e meio) para pessoas 
com máscara; 
III. Fornecer alternativas de higienização (água e sabão 'ou álcool gel); 
IV. Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara; e, 
V. Observar os horários de funcionamento previstos no Decreto Municipal n° 4.576, de 20 de janeiro de 2021. 

§ 1°. Fica recomendado que nos estabelecimentos que possuam caixas ou estações de pagamento, elas sejam 
ocupadas de maneira intercalada, a fim de respeitar o distanciamento mínimo. 

§ 20. As feiras de rua deverão respeitar todas as regras deste artigo, no que for compatível. 

Art. 10. Fica autorizado o serviço de c/ellveiy de alimentos in natura e industrializados, comida pronta, 

medicamentos, produtos médico-hospitalares e produtos de limpeza e higiene pessoal. 

Parágrafo único. Os serviços de de//veiy apontados no caput do artigo anterior, estão autorizados a 

funcionarem até às 22h00 no período do bandeiramento preto 

Art.11. Fica permitido o funcionamento por se tratar de serviços essenciais os estabelecimentos comerciais, 
como: supermercados, mercearias de bairro, mercado municipal, açougues, padarias, nos seguintes horários 
de funcionamentos abaixo destacados: 

1. de segunda à sexta-feira das 07h00 às 15h00; 

II. aos sábados das 07h00 às 12h00; 
III. aos domingos, somente funcionarão os serviços de de//vety para as padarias, no horário compreendido 

entre às 07h00 e às 10h00. 
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Parágrafo único. Os postos de combustíveis, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços 
privados de saúde, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades sanitárias de prevenção 
ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativo ao COVID-19, deverão funcionar nos horários 
normais de funcionamento. 

CAPÍTULO IV 
DAS ATIVIDADES COLETIVAS 

Art. 12. Permanecem suspensos todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais 
e, só poderão ser remarcados após a oitiva do Comitê Gestor de Crise, o qual deliberará acerca dos 
reagendamentos. 

Art. 13. Como medida excepcional de prevenção a saúde pública de importância internacional, decorrente do 
coronavírus COVID-19, ficam interditados as praias e balneários, no Município de Juruti, enquanto permanecer 
o bandeiramento preto. 

Art. 14. Excepcionalmente, fica determinado pelo período que perdurar o bandeiramento preto, a interdição 
de praças públicas, orla, campo de futebol, centro de convivência e quaisquer espaços públicos não essencial, 
no Município de Juruti. 

Art. 15, Ficam proibidas competições, campeonatos de times de futebol, enquanto perdurar o bandeiramento 
preto. 

Parágrafo único. Ainda ficam proibidas as realizações de excursões, passeios e/ou similares em barcos, 

ônibus, balsas e congêneres. 

CAPÍTULO V 
DAS ACADEMIAS DE GINÁTICA E SIMILARES 

Art. 16. Os estabelecimentos que oferecem serviços relacionados à prática regular de exercício físicos, como 
Academia de Ginástica, Musculação, Crossfit, Funcionais, Danças e Academia de Artes Marciais, permanecem 
proibidos de funcionar durante a permanência do bandeiramento preto. 

CAPÍTULO VI 
DOS RESTAURANTES, CONVENIÊNCIAS E LANCHONETES 

Art. 17. Os restaurantes, lanchonetes, conveniências e congêneres, inclusive instalados em praças públicas, 
permanecem proibidos de funcionar em atendimento presencial, porém, os serviços de del/vety e "take way" 

- pegue leve, poderão funcionar até às 22h00, enquanto durar o bandeiramento preto. 

Paragrafo de único. Fica ainda proibida as vendas de bebidas alcoólicas pelas mercearias, supermercados, 

bares, distribuidora de bebidas, balneários, chácaras, conveniências, durante todo o período do bandeiramento 
preto, inclusive, os infratores perderão os alvarás de funcionamentos, assim como serão multados por tal 
infração. 

CAPÍTULO VII 
DOS EVENTOS SOCIAIS, BOATES, CASAS NOTURNAS E DE SHOWS 

Art. 18. Permanecem proibidas as realizações dos eventos sociais enquanto perdurar a classificação do 
bandeiramento preto, assim como ficam também proibidas de funcionar as casas noturnas, casas de show, 
boates e similares, pela mesma razão aqui citada. 
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CAPÍTULO VIII 
DOS EVENTOS QUE IMPLIQUEM AGLOMERAÇÕES 

Art. 19. Permanecem proibidas as realizações de reuniões, manifestações, passeatas de qualquer natureza, 
enquanto permanecer o bandeiramento preto. 

Art. 20. Permanecem vedadas as realizações de cultos, missas e celebrações de qualquer crédulo ou religião, 
enquanto perdurar o bandeiramento preto. 

CAPÍTULO IX 
DO USO DE MÁSCARAS 

Art. 21. Todas as pessoas no âmbito do Município de Juruti, é obrigatório o uso massivo de máscara de 
proteção com a devida cobertura sobre o nariz e a boca, podendo ser confeccionado em tecido ou material 
similar, exatamente de acordo com as recomendações das autoridades sanitárias. 

CAPÍTULO X 
DOS TRANSPORTES COLETIVOS EM GERAL 

Art. 22. As viagens serão restringidas, sendo somente autorizadas por motivo de saúde e/ou comprovação 
de trabalho, cuja autorização será fornecida exclusivamente pela Vigilância Sanitária, durante o período do 
bandeiramento preto. 

Art. 23. Ficam autorizadas as pessoas que trabalham na cidade de Juruti a retornarem as suas residências 
de origem fora desde Município, devendo, para tanto, o interessado, comprovar através de documentação 
plausível e idônea determinada situação de logística, como medida de exceção ao que determina este Decreto, 
respeitando, todavia, os protocolos sanitários. 

Art. 24. Caberá a Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Vigilância Sanitária Guarda Municipal e 
Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTR.AN, auxiliados pelas Polícias Civil e Militar realizar os atos 
físcalizatórios acerca do cumprimento das normas deste Decreto. 

§10. Os atos fiscalizatónos de que trata este Decreto, acima de tudo, revestem-se de natureza pedagógica, 
orientativa e conscientizadora visando sempre o bem coletivo, a saúde pública e o combate à pandemia da 
Covid- 19. 

§ 20. As autoridades públicas investidas do poder fiscalizatório devem pautar seus atos agindo sempre com 
equilíbrio, razoabilidade, com ênfase na educação e conscientização dos indivíduos quanto à necessidade de 
isolamento social. 

Art.25. Constatado o descumprimento ao presente Decreto, qualquer Autoridade Pública informada no artigo 
anterior autuará o infrator aplicando-lhe a pena de Advertência notificando para que se adeque imediatamente 
às normas descritas neste Decreto, 

§ 10. A autuação de que trata este artigo será formalizada em auto próprio a ser elaborado pela Secretaria 
Municipal de Saúde; 

§ 20. Após o registro da autuação, a autoridade pública remeterá os autos para a Procuradoria Geral do 

Município que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas comunicará o Ministério Público Estadual. 

Art. 26. Se, após a advertência o autuado não se ajustar às regras deste Decreto ou impor qualquer 
resistência, a autoridade administrativa, de forma discriminada fará constar tal conduta no auto de infração 
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estando autorizada a Impor o fechamento forçado do estabelecimento/atividade bem como a condução do 
infrator até a Delegacia de Polícia Civil, sem prejuízo da aplicação de multa. 

Parágrafo único. Sem prejuízo das medidas previstas neste artigo, a Autoridade Administrativa encaminhará 
o auto de infração a Procuradoria Geral do Município que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas tomará as 
medidas cabíveis junto à secretaria municipal competente para promover a suspensão da licença de 
funcionamento do estabelecimento autuado e posteriormente informará o Ministério Público Estadual. 

Art. 27. Torna-se ainda obrigatório o uso de máscara de proteção aos usuários de transporte público 
Municipal, tais como: taxi, mototaxi, lanchas, barcos e similares, devendo o referido uso ser fiscalizado pelo 
condutor/motorista e corresponsabilidade com a pessoa jurídica a que esteja vinculada. 

CAPÍTULO XI 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 28. Ficam os órgãos responsáveis pela fiscalização, autorizados a aplicar sanções previstas em leis, 
decretos, resoluções ou atos baixados pelos órgãos municipais, estaduais e federais, independente da 
responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira progressiva: 

1. advertência; 
II. multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para as pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada 
reincidência; 
III. multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a pessoas físicas, MEl, ME e EPP's; 
IV. embargo e/ou interdição de estabelecimento e; 
V. cassação de Alvará de funcionamento. 

§ 10. As multas corresponderão a valores determinados com base na Unidade Fiscal do Município - UFM e 
serão impostas em grau mínimo, médio e máximo, considerando-se para graduá-los a maior ou menor 
gravidade da infração, as suas circunstâncias atenuantes ou agravantes e os antecedentes do infrator; 

§ 20. Em caso de reincidência, as multas serão aplicadas em dobro; 

§ 30 Os valores provenientes da arrecadação das multas serão revertidos ao Fundo Municipal de Saúde para 
o uso na prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus; 

§ 40 Todas as autoridades públicas fiscalizadoras, que tiverem ciência do descumprimento das normas deste 
Decreto, deverão comunicar a Polícia Civil, que adotará as medidas de investigação criminal cabíveis no escopo 

de responsabilizar os infratores acerca do que dispõe o presente Decreto. 

CAPÍTULO XII 
DOS PROCEDIMENTOS FÚNEBRES 

Art. 29. O acesso a velórios permanece com o máximo de 5 (cinco) pessoas de cada vez, por revezamento, 
com utilização de máscara e devendo manter-se à distância mínima de 2 (dois) metros como medida de 
prevenção. 

Parágrafo único. Caso o óbito decorra de confirmação ou suspeita de contágio pelo coronavírus, recomenda-
se a não realização de velório/funeral, todavia, caso a família opte pela realização, deverão seguir os protocolos 
contidos no Anexo Único. 
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CAPÍTULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS TRANSITÓRIAS 

Art. 30. Em caso de descumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas através deste Decreto e todas 

as que sucederem, fica permitida a solicitação de força policial, sem prejuízo de apreensão de bens, inclusive 

veículos, interdição de estabelecimento, cassação de alvará de funcionamento e multa. 

Art. 31. Em caso de descumpnmento das medidas previstas neste Decreto, as autoridades competentes 

devem apurar as eventuais práticas de infrações administrativas previstas no art. 10 da Lei Federal 6.437, 20 

de agosto de 1977, bem como previsto no art. 268 do Código Penal Brasileiro. 

Art. 32. As medidas previstas neste Decreto terão validade enquanto perdurar a classificação do 

bandeiramento preto, causado pela contaminação do coronavírus COVID-19. 

Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, por um período de 10 (dez) dias, podendo 

ser prorrogado por igual período, de acordo com a evolução epidemiológica do COVID-19 neste Município de 

Juruti, revogando desta feita, as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO M)NICIPAL DE JURUTI EM EXERCÍCIO, EM 10  DE FEVEREIRO DE 2021. 

FLAIiIMIR DE EVEDO ANDRADE 
PREFEITO MUNICIPAL DE JURUTI EM EXERCÍCIO 

Secretaria Municipal de Administração, em 10  de fevereiro de 2021. 

Publicado no dia 10  de fevereiro de 2021, em conformidade com o estabelecido no art. 79 da Lei 
Orgânica do Município de Juruti. 

Ricardo Augusto Pantoja de Farás 
Secretario 	Admi1sha00 

021 
RICARDO AUGUSTO PA" OJA DE FARIAS 

Secretário Municipal de Administração 
DECRETO NO  4.488/2021 
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ANEXO ÚNICO 
ATIVIDADES ESSENCIAIS PERMITIDAS 

1- Assistência à saúde, incluindo os serviços médicos e hospitalares; 
2- Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
3- Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos; 
4- Atividades de defesa nacional e de defesa civil; 
5- Trânsito e transporte internacional de passageiros; 
6- Telecomunicações e internet, serviços de cali center; 
7- Captação, tratamento e distribuição de água; 
8- Captação e tratamento de esgoto; 
9- Geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica e de gás, incluindo fornecimento 

de suprimento e os serviços correlatos necessários ao funcionamento dos sistemas de geração, 
transmissão e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia relacionadas a 
essas atividades; 

10- Iluminação pública; 
11- Produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio de 

comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene e alimentos; 
12- Serviços funerários; 
13- Guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, 

radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento aos 
requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios; 

14- Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
15- Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais; 
16- Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 
17- Vigilância agropecuária internacional; 
18- Controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 
19- Compensação bancária, rede de cartões de crédito e débito, caixas bancários, eletrônicos e outros 

serviços não presenciais de instituições financeiras; 
20- Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestado pelas instituições supervisionadas 

pelo Banco Central do Brasil; 
21- Serviços postais; 
22- Transporte e entrega de cargas em geral; 
23- Serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral; 
24- Serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (Data center) para 

suporte de outras atividades previstas neste anexo; 
25- Fiscalização tributária; 
26- Produção e comercialização de gelo; 
27- Transporte de numerário; 
28- Produção e distribuição de numerário à população e manutenção de infraestrutura tecnológica do 

Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiros; 
29- Fiscalização ambiental; 
30- Produção, distribuição e comercialização de combustível e derivados; 

31- Monitoramento de construções e barragens que possa acarretar risco à segurança; 
32- Levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 

notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 
33- Mercados de capitais e seguros; 
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34- Cuidados com os animais em cativeiros, bem como, cuidados veterinários e fornecimento de 
alimentação para animais domésticos; 

35- Atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às urgentes, 
inclusive serviços de contabilidade; 

36- Atividades médico-periciais inadiáveis; 
37- Fiscalização do trabalho; 
38- Atividades de pesquisas científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia da COVID-

19; 
39- Atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pelas 

advocacias públicas e privadas relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos, 
bem como nas demais questões urgentes, e os serviços de cartórios extrajudiciais em regime de 
plantão; 

40- Unidades lotéricas, somente quanto às atividades relativas as demais listadas neste anexo; 
41- Serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de pneumáticos 

novos e remoldados, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste anexo; 
42- Serviços de radiodifusão de sons e imagens e da Imprensa em geral; 
43- Atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por meio de 

startups, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste anexo; 
44- Atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, 

higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e 
congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga 
em rodovias e estradas; 

45- Atividades de processamento do benefício do Seguro-desemprego e de outros benefícios relacionados, 
por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações do Ministério da 
Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho; 

46- Atividade de locação de veículos, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste 
anexo; 

47- Atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, 
monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestwtura, instalações, máquinas e equipamentos 
em geral, incluídos elevadores, escada rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização, 
somente para serviços consideráveis inadiáveis; 

48- Atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, 
petroquímicos, plásticos em geral e embalagens de fibras naturais; 

49- Atividade cujo o processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável das 
instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do 

alumínio, da cerâmica e do vidro; 
50- Atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens 

minerais; 
51- Atividades de atendimento ao público em agência bancárias, cooperativas de crédito ou 

estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a 

mitigar as consequências econômicas da emergência da saúde pública de que trata a Lei n° 

13.979/2020; 
52- Produção, transporte e distribuição de gás natural; 
53- Indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e 

bebidas; 
54- Obras de engenharia nas áreas de serviços e atividades essenciais e infraestrutura; 
55- Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais; 
56- Comercialização de materiais de construção; 



ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE JURUTI - PREFEITURA MUNICIPAL 
CNPJ: 05.257.555/0001-37 - Email: gabinetepmjyahoo.com  

Rodovia PA 257 (Rodovia Trarislago), s/n, KM 01, Bairro Nova Jerusalém CEP: 68,170-000 - Juruti - Pará 

57- Atividade do Poder público municipal, estadual e federal, respeitados os termos do Decreto Municipal 

no 4.356, de 10  de junho de 2020; 

58- Serviços domésticos, quando imprescindíveis aos cuidados de criança, idoso, pessoa enferma ou 

incapaz, caracterizada pela ausência ou Impossibilidade de que os cuidados sejam assumidos por 

pessoa residente no domicílio, devendo tal circunstância constar em declaração a ser emitida pelo 

contratante, acompanhada da CTPS quando for o caso; 

59- Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de alimentos agropecuário, 

agroindustrial, agropastoril e as atividades correlatas necessárias ao seu regular funcionamento; 

60- Funcionamento de aeroportos e dos serviços inerentes ao transporte de passageiros, cargas e malas 

postais; 

61- Serviço de transporte de passageiros, público ou privado, para auxiliar no atendimento das 

atividades/serviços essenciais; 

62- Serviços de hospedagens, com consumo de refeições pelos hóspedes exclusivamente nos quartos; 

63- Serviços de lavanderia para atender atividades/serviços essenciais. 

Ricaido Augusto Pantoja de Faias 

Secretário  # 	Aministração 

RICARDO AUGUSTO'' ' O)A DE FARIAS 
Secretário Municipal de Administração 

DECRETO N° 4.488/2021 
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FEVEREIRO DE 2021. foi publicado, nesta data, mediante afixação no quadro de 
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Município de Juruti. 

JURUTI/PÁ, 01 de fevereiro de 2021. 

Ricardo Augusto Pant&a de Fajias 
Secretâi M _, dAd instraçao 

RICARDO AUGUSTO PANTOJA DE FARIAS 

Secretário Municipal de Administração 

Decreto n°4.488/2021 

Por Delegação 


