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DECRETO Nº 0031 

                                                                                                 DE 20 DE JULHO DE 2020.  

 

                        DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE 

ABERTURA E ENCERRAMENTO DIÁRIO 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO 

MUNICÍPIO DE MOGEIRO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE MOGEIRO, no uso das atribuições legais. 

  CONSIDERANDO que, segundo o artigo 2º, do Decreto Estadual nº 40.304, de 12 de 

junho de 2020, por ser mais restritivo, a abertura do comércio de Mogeiro está 

terminantemente condicionada a mudança de fases indicadas no citado instrumento 

normativo;  

 

CONSIDERANDO que, para que ocorresse a mudança de faixas da cor laranja para a 

cor amarela, a Comissão de Avaliação de Convivência com o COVID 19 (CACC) do 

Município de Mogeiro deveria realizar um percuciente estudo sobre os dados técnicos 

epidemiológicos, inclusive com a edição de parecer técnico; 
 

CONSIDERANDO que boa parte dos empreendimentos comerciais do Município de 

Mogeiro já funcionam dentro dos critérios técnicos de desinfecção estabelecidos nos 

sucessivos decretos municipais com fiscalização intermitente dos Agentes de Vigilância 

Sanitária Municipal;  

 

CONSIDERANDO que a Súmula Vinculante 38 do STF consigna que é competente o 

Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, 

 

 

DECRETA: 

 
 

  Art. 1º. Os restaurantes, bares e congêneres no Município de Mogeiro poderão reabrir 

os seus estabelecimentos comerciais obedecendo os critérios de distanciamento mínimo de 

2m (dois metros) entre uma mesa e outra e não ultrapassar mais do que 50% (cinquenta por 

cento) da sua capacidade máxima de acolhimento dos consumidores.  
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I – Os proprietários dos estabelecimentos comerciais indicados no caput do presente 

artigo, deverão, sob pena de infração ao disposto no art. 268 do CP, manter os espaços físicos 

das suas atividades comerciais com boa circulação de ar e fazer, no término do atendimento, 

simultaneamente, higienização com álcool a 70% INPM, das mesas, das cadeiras e piso 

usados pelos consumidores. 

 

 II – O horário de abertura das atividades econômicas de que trata o presente artigo 

será das 10h00min às 22h00min. 

 

III- Os proprietários dos restaurantes, bares e congêneres no Município de Mogeiro 

deverão se esmerar em realizar uma criteriosa desinfecção dos vidros, paredes, corrimões, 

piso e toaletes dos estabelecimentos comerciais, seguindo os padrões de higienização 

amplamente divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Secretaria Municipal de 

Saúde.  

 

IV – Os garçons e atendentes dos estabelecimentos comerciais de que trata o presente 

artigo deverão usar, obrigatoriamente, máscaras faciais além de manterem-se a uma distância 

mínima de 1,5m (um metro e meio) dos clientes.  

 

V – Todos os empregados da cozinha dos estabelecimentos comerciais de que trata o 

presente artigo deverão usar, obrigatoriamente, máscaras faciais, realizando a troca a cada 

duas horas de uso.  

 

VI – Os restaurantes, bares e congêneres no Município de Mogeiro deverão ter, 

obrigatoriamente, duas vias de circulação para evitar contatos físicos entre pessoas ou de 

outros grupos familiares.  

 

 

Art. 2º. Nas escolas públicas e privadas deverão funcionar apenas os setores 

relacionados à administração, mantendo-se, quando possível, as tele aulas, de conformidade 

com os decretos municipais anteriores. 

 

Art. 3º. As academias de ginásticas, musculação e salas para a prática de pilates 

deverão manter as portas abertas para uma boa circulação de ar e uma ocupação máxima de 

50% (cinquenta por cento) do seu espaço físico para os frequentadores. 

 

I - Todos os equipamentos, aparelhos e o piso usados nas academias e salas de pilates 

deverão ser higienizados logo após o seu uso, com álcool a 70% INPM.  
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II – Os frequentadores das academias de ginásticas, musculação e salas para a prática 

de pilates deverão manter-se a uma distância mínima de 1,5m e evitar cumprimentos afetivos. 

 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

 

Gabinete do Prefeito em Mogeiro, 20 de julho de 2020. 

 

 
 

          
 

 


