
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA 

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NS 681, DE 01 DE ABRIL DE 2021.

ALTERA E CONSOLIDA O DECRETO MUNICIPAL NS. 
681/2021 PARA ADEQUA-LO AO DECRETO 
ESTADUAL NS. 874/2021 PARA ATUALIZAR AS 
MEDIDAS TEMPORARIAS E EMERGENCES 
VISANDO A PREVENCAO DE CONTAGIO PELO 
NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NO AMBITO 
DO MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Juscimeira Estado de Mato Grosso, MOISES DOS SANTOS, 
no uso das atribu^oes legais que Ihe sao conferidas pelo art. 58, II, IV e VI da Lei 
Organica Municipal:

CONSIDERANDO a decisao judicial proferida nos autos da A^ao Direta de 
Inconstitucionalidade 1003497-90.2021.8.11.0000 que entendeu serem impositivas 
as determinagoes contidas no Decreto Estadual nQ 874, de 25 de margo de 2021;

CONSIDERANDO que o descumprimento de tal determinagao judicial 
podera acarretar a responsabiliza^ao do gestor municipal, tais como o afastamento do 
cargo e imputagao da pratica de ilicito penal;

CONSIDERANDO que atualmente o Municipio de Juscimeira esta inserido no 
nivel de classificagao muito alto, previsto no Decreto Estadual n? 874, de 25 de margo 
de 2021;

CONSIDERANDO as atividades consideradas essenciais descritas no art. 3^ 
do Decreto Federal n9 10.282, de 20 de margo de 2020;

CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administragao 
Publica com a preservagao da saude e bem estar de toda populagao juscimeirense;

CONSIDERANDO o offcio n9. 070/2020 - da 29 Promotoria de Justica 
Criminal de Jaciara, encaminhado em 31 de margo de 2021 as 18:58h.

DECRETA:

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

Art. I9 Fica determinada a observancia das disposigoes contidas no Decreto 
Estadual n9 874, de 25 de margo de 2021 no ambito do Municipio de Juscimeira-MT, 
com a aplicagao das seguintes medidas sanitarias visando o combate ao COVID-19:
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I - isolamento domiciliar de pacientes em situagao confirmada de COVID-19, 

em carater obrigatorio, por prescrigao medica, pelos prazos definidos em protocolos;

li - quarentena domiciliar de pacientes sintomaticos em situagao de caso 
suspeito para de COVID-19, e daqueles que com ele tiveram contato, em carater 
obrigatorio, por prescrigao medica;

III - quarentena domiciliar para pessoas acima de 60 anos e grupos de risco 
definidos pelas autoridades sanitarias;

IV - proibigao de qualquer atividade de lazer ou evento que cause
aglomeragao;

Proibigao de atendimento presencial em orgaos publicos e 
concessionarias de servigos publicos, devendo ser disponibilizado canais de 
atendimento ao publico nao-presenciais;

V

VI - barreiras sanitarias, para fins de triagem de pessoas, ficando autorizada 
apenas a circulagao de pessoas com o objetivo de acessar e exercer atividades 
essenciais;

VII - suspensao de aulas presenciais em creches e escolas, permitido tao 
somente o acesso dos profissionais as unidades escolares para viabilizar a gravagao das 
aulas.

§ Para fins do disposto no inciso VII do presente artigo fica garantido o 
fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede publica municipal.

§ 25 Os procedimentos para implementagao da medida disposta no inciso VI 
serao objeto de deliberagao da Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica juntamente com o 
Secretario de Saude do munidpio.

Art. 22 Fica instituida a quarentena coletiva obrigatoria no ambito do 
Munidpio de Juscimeira.

§12 Para fins do disposto no caput do presente artigo, considera-se 
quarentena coletiva obrigatoria o confinamento obrigatorio de pessoas em suas
habitacoes, com restricao de locomocao destas, ficando permitida a circulacao apenas
para o exercfcio e/ou acesso as atividades essenciais.

§22 Para fins do disposto na almea "e" do inciso IV do art. 52 do Decreto 
Estadual ns 874, de 25 de marco de 2021, consideram-se essenciais as atividades
descritas no art. 32 do Decreto Federal n210.282, de 20 de marco de 2020, cuia relacao
consta no anexo unico do presente decreto.
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CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS APLICADAS AS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

AUTORIZADAS A FUNCIONAR 
 
Art. 3º As atividades consideradas essenciais de acordo com o Decreto 

Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, poderão exercer suas atividades 
observando o horário de funcionamento de segunda à sexta, das 05h:00m às 20h:00m, 
e aos sábados e domingos das 05:00h às 12h00min.  

 
§1º O disposto no caput do presente artigo não se aplica as seguintes 

atividades econômicas:  
I – farmácias e drogarias;  
 
II – Postos de combustível; 
 
§2º Os supermercados e congêneres observarão o horário de 

funcionamento de segunda a sábado das 05h:00m às 20h:00m, e aos domingos das 
05h:00m às 12h:00m, devendo aplicar sistema de controle de entrada restrito a 01 (um) 
membro por família. 

 
Art. 4º Os serviços considerados essenciais de acordo com o Decreto 

Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, exercerão suas atividades observando o 
horário de funcionamento de segunda à sexta, das 08h:00min às 20h:00min, e aos 
sábados e domingos das 05:00 às 12:00. 

 
Art. 5º Fica proibido o consumo de bebida alcoólica nos locais de venda, 

ainda que dentro dos horários permitidos para funcionamento. 
 
Art. 6º As atividades econômicas no segmento de academias de esporte de 

todas as modalidades, exercerão suas atividades observado o horário de atendimento 
de segunda à sexta-feira das 05h:00m às 20h:00min, aos sábados das 05h:00min às 
12h:00min, vedado o funcionamento aos domingos e feriados. 

 
  Art. 7º As atividades econômicas de restaurantes e congêneres 
funcionarão observando o horário de atendimento ao público de segunda-feira à sexta 
feira das 10h:00min às 20h:00min e aos sábados e domingos das 10h:00min às 
14h:00min. 

 
Parágrafo único. As atividades econômicas de padarias, açougues, 

lanchonetes e congêneres, funcionarão observando o horário de atendimento ao 
público de segunda a sexta das 05h:00min às 20h:00min, sábados e domingos de 
05h:00min às 12h:00min. 
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Art. 89 As atividades industrials, desde que consideradas essenciais de 

acordo com o Decreto Federal 10.282, de 20 de margo de 2020, funcionarao sem 
qualquer restri^ao de dias e horarios.

Art. 92. Todas as atividades economicas ou nao no ambito do Municipio de 
Juscimeira, cujo funcionamento esteja autorizado, deverao observar as medidas de 
biosseguranga necessarias para o desenvolvimento das atividades, notadamente:

I - controle do fluxo de entrada e saida de pessoas, respeitado o 
distanciamento mmimo de 1,5 m (urn metro e meio), bem como recomendagao de 
aferigao de temperatura corporal dos clientes na entrada do estabelecimento, mediante 
termometro infravermelho, sendo que nas hipoteses de temperatura corporal acima de 
fora da normalidade (37,5g C) a entrada deve ser impedida;

II - demarcagao (sinalizagao) no piso, com fita de auto adesao ou produto 
similar, de distancia de no mmimo 50cm (cinquenta centimetres) dos balcoes de 
atendimento, observada a distancia de 1,5m (urn metro e meio) entre uma pessoa e 
outra;

III - disponibilizagao de alcool em gel 70% e/ou produtos similares de 
esterilizagao, espalhados pelas dependencias do estabelecimento para utilizagao pelos 
consumidores;

IV - uso obrigatorio de mascaras pelos funcionarios que atendem ao publico 
em geral, bem como pelos usuarios do estabelecimento comercial;

V - recomendagao de que os turnos de trabalho dos funcionarios sejam 
ajustados visando seguir horarios diferenciados de entrada e saida;

VI - em caso de utilizagao de maquinas eletronicas de pagamento via cartao 
de debito ou credito, a superficie da mesma devera ser higienizada apos cada uso, de 
forma a se evitar a transmissao indireta;

VII - o procedimento de higienizagao previsto no inciso anterior devera 
tambem ser realizado em todos os demais equipamentos utilizados no atendimento dos 
clientes;

VIII - limpeza reiterada do sistema de ar-condicionado, bem como 
manutengao de portas abertas visando a constante circulagao e renovagao do ar natural;

IX - em caso de formagao de filas externas nos estabelecimentos, garantir a 
distancia minima de 1,5 (urn metro e meio) entre as pessoas;

X - Higienizagao e desinfeegao constante dos banheiros ofertados ao 
publico, bem como a desativagao de pias e mictorios com distancia inferior a 1,5m (urn 
metro e meio) utilizando-se de adesivos para tanto;
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XI - vedacao da utiliza^ao de lixeiras que necessitem de contato manual para 
abertura da tampa, bem como os secadores automaticos de maos;

XII - todos os estabelecimentos devem dar total publicidade as regras e 
recomendagoes de biosseguranga, com enfoque principal a necessidade de manter 
distanciamento entre as pessoas, por meio de cartazes ou paineis explicativos que 
devem estar bem visiveis e distribuidos nas areas de operagao das respectivas 
atividades;

XIII - limitagao de 50% (cinquenta por cento) da capacidade maxima do local;

Art. 10. Sem prejuizo das medidas de biosseguranga descritas no artigo 
anterior, os restaurantes, lanchonetes e congeneres, deverao observar ainda:

I - disposigao das mesas e cadeiras de forma a observar o distanciamento 
entre as mesmas a fim de evitar a aglomeragao de pessoas;

II - realizagao de limpeza e desinfecgao das mesas e cadeiras, antes e apos
cada utilizagao;

III - vedagao a disponibilizagao de dispensadores de temperos ou 
condimentos, bem como saleiros e farinheiras e porta guardanapos de uso 
compartilhado ou ainda reabastecimento de refis;

Art. 11. A atividade de comercio de alimentos nas vias e logradouros 
publicos, por aqueles que possuirem a respectiva autorizagao para tanto emitida pelo 
Municfpio, funcionarao de segunda-feira a sexta feira das 10h:00min as 20h:00min e aos 
sabados e domingos das 10h:00min as 14h:00min, vedado o funcionamento aos 
feriados.

Art. 12. As farmacias, os servigos de saude, de hospedagem e congeneres, 
de imprensa, de transporte coletivo, de transporte individual remunerado de 
passageiros por meio de taxi ou aplicativo, as funerarias, os postos de combustiveis, 
exceto conveniencias, as industrias, as atividades de colheita e armazenamento de 
alimentos e graos, servigos de guincho, seguranga e vigilancia privada, de manutengao 
e fornecimento de energia, agua, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logi'stica 
de distribuigao de alimentos, nao ficam sujeitas as restrigoes de horario previstos no 
presente capitulo.

CAPITULO III
DAS MEDIDAS TEMPORARIAS APLICADAS AS ATIVIDADES EM GERAL

Art. 13. As atividades religiosas serao permitidas de forma presencial nas 
igrejas e templos religiosos de segunda a sexta-feira no perfodo compreendido entre
as 05:00h e as 20:00h e aos sabados e domingos das 05:00h as 12:00h. em
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conformidade com o art. 79,1, II, e §49 do Decreto Estadual n9. 874/2021, desde que
observados os protocolos de convivencia e de distanciamento social voltados ao
combate do COVID-19, descritos neste decreto, com limitacao de 30% (trinta por
cento) da capacidade do local

Art. 14. Fica determinada a suspensao das seguintes atividades no ambito 
do Municipio de Juscimeira:

I - casas de shows, espetaculos, boates e congeneres;

II - locagao de quadras poliesportivas, campos de futebol e congeneres;

III - os clubes de lazer em geral;

IV - atividades coletivas nos parques publicos municipal's e demais 
logradouros publicos, bem como nos equipamentos publicos comunitarios em geral, tais 
como quadras poliesportivas, miniestadios, ginasios de esportes e congeneres;

Art. 15. Fica estabelecida a suspensao dos agendamentos, e dos 
procedimentos cirurgicos e ambulatoriais de carater eletivo, nas unidades publicas de 
saude do Municipio de Juscimeira.

Paragrafo unico. Para fins do disposto no caput do presente artigo, a 
suspensao nao alcanga procedimentos eletivos considerados essenciais, cuja 
interrupgao ou adiamento possa acarretar prejuizo relevante a saude e/ou aumento da 
morbimortalidade do paciente.

CAPITULO IV
DAS MEDIDAS TEMPORARIAS APLICADAS A PRESTAQAO DO SERVI^O 

PUBLICO MUNICIPAL EM GERAL

Art. 16. 0 acesso as dependencias do pago Municipal fica restrito a:

I - Servidores do quadro pessoal do municipio;
II - Funcionarios de empresas contratadas;
III - Profissionais de imprensa; e
IV - Outros visitantes, mediante autorizagao.

§19. 0 Setor de Tributes funcionara somente por meio de atendimento 
atraves do telefone 66 3412-1173 ou e-mail: tributos@juscimeira.mt.gov.br.

§29. 0 setor de licitagao mantera funcionamento habitual, de modo a nao 
prejudicar a continuidade dos servigos publicos, sem prejuizo do acesso por parte dos 
interessados nos certames, sessSes etc.
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Art. 17-0 Gabinete do Prefeito e as Secretarias deverao primar pela 

realiza^ao de reunioes remotas, com o uso de ferramentas de tecnologia da informa^ao.

§1Q - Fica suspensa a entrada de publico externo nos demais orgaos da 
Administragao Publica devendo ser evitada a circulagao desnecessaria de servidores nas 
unidades para as quais nao possua lotagao.

§2? - Os eventos institucionais da prefeitura em espagos de uso coletivo 
sejam eles nas dependencias da prefeitura ou em outros espagos publicos ou 
particulares deverao ser suspenses ate segunda avaliagao.

Secao I
Regime Especial de Trabalho

Art. 18. Fica instituido o regime de trabalho remoto especial nas secretarias, 
procuradoria, controladoria interna e demais unidades administrativas, como medida 
excepcional e transitoria.

§15 0 regime de trabalho remoto temporario especial, para efeitos deste 
decreto, consistira no exerdcio remoto das atividades funcionais durante o horario de 
expediente, devendo o servidor manter-se disponfvel ao acesso via telefone, e-mail, 
whatsapp, sistemas de videoconferencia, entre outros.

§29 Os servidores deverao comunicar as suas respectivas secretarias para 
fins de registro funcional as atividades que estiverem sendo desempenhadas em 
trabalho remoto, se colocando a disposigao em sua repartigao quando se fizer 
necessario.

§39 Fica a cargo dos secretarios(as) a selecao dos servidores que
permanecerao exercendo o servico de forma presencial visado a manutencao dos
servicos essenciais a populacao, devendo, conduto, adotar meios para reduzir o risco
de contato dos servidores alem de estabelecer escalas de trabalho presencial da
unidade, assegurando a presenca mmima a manutencao das atividades.

§49 Poderao os secretarios definir rodizio de servidores, em turnos ou dias
alternados.

§5g Os servidores maiores de 60 (sessenta) anos, gestantes e aqueles
portadores de doencas cronicas que compoem grupo de risco de aumento de
mortalidade por COVID-19 deverao reportar sua situacao ao secretario de sua
respectiva pasta para entao ser enquadrado no regime de trabalho remoto temporario
especial.

§6g A manutengao do enquadramento do regime de trabalho remoto, 
disposto no paragrafo quinto, sera condicionado a comprovagao do enquadramento no 
grupo de risco por meio de relatorio medico ou outro documento capaz de atestar.
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Art. 19. As obras publicas em andamento nao sofrerao qualquer paralizagao.

CAPITULO V
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 20. O funcionamento das atividades na modalidade delivery ficara 
autorizado somente ate as 23h00m, inclusive aos sabados e domingos, com excegao das 
farmacias e congeneres; que poderao funcionar, na modalidade delivery, sem restrigao 
de dias e horarios.

Art. 21. Fica determinada a proibigao de locomo^ao de qualquer cidadao no 
territorio do Municfpio de Juscimeira, no penodo compreendido entre as 21h:00m as 
05h:00m, de segunda-feira a domingo.

§1Q Excetuam-se da proibigao disposta no caput do presente artigo:

I - estabelecimentos hospitalares;

II - clmicas veterinarias, clmicas odontologicas e clmicas medicas em regime
de emergencia;

III - farmacias e drogarias;

IV-funerarias e servigos relacionados;

V - servigo de seguranga publica e privada;

VI - servigos de taxi e aplicativo de transpose individual remunerado de
passageiros;

VII - profissionais da area fim da Saude desde que em efetivo servigo;

VIII -servidores publicos das areas de fiscalizagao das Secretarias Municipals 
de Meio Ambiente, Mobilidade Urbana e Ordem Publica, quando em pleno exercicio da 
fungao;

IX - atividades inerentes a circulagao de cargas de qualquer especie que 
possam acarretar desabastecimento de generos necessarios a populagao;

X - comercializagao de medicamentos e/ou generos alimentfcios mediante 
sistema delivery, mediante a observancia de todas as recomendagoes preconizadas 
pelos orgaos de Saude quanto a necessidade de higienizagao do produto;

XI - hospedagens e congeneres;
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XII -fornecimento de combustiveis;

XIII - services de coleta de lixo, bem como aqueles relacionados ao 
fornecimento de energia, agua e telefonia;

XIV- Dos Membros do Comite de Enfrentamento de Crise, estabelecido no 
Decreto Municipal n^. 575/2020.

§2? Sera permitida excepcionalmente a circulacao de pessoas no horario 
constante no caput do presente artigo:

I - para fins de acesso aos services essenciais e/ou sua prestacao, 
comprovando-se a necessidade e urgencia, preferencialmente, de maneira individual, 
sem acompanhante;

II - quando em transito decorrente de retorno e/ou partida de viagens, 
principalmente das oriundas do Terminal Rodoviario.

§3Q Fica autorizada a apreensao e remocao de veiculos bem como 
solicitacao de apoio de autoridades policiais para fins de conducao coercitiva do 
individuo.

Art. 22. Afiscalizacao das medidas previstas no presente decreto competira
as:

I - Equipes de Fiscalizacao da Prefeitura Municipal;
II - Orgaos de vigilancia sanitaria estadual e municipal;
III - Policia Militar - PM/MT;
IV - Policia Judiciaria Civil - PJC/MT; e
V - Corpo de Bombeiros Militar - CBM/MT.
VI - Outros orgaos municipals investidos de poder fiscalizatorio;

§ 12 A Policia Militar fica autorizada a dispersar aglomeracoes, inclusive em
bares e restaurantes.

§ 25 0 descumprimento das medidas restritivas por pessoas fisicas ensejara 
a lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrencia pela autoridade policial 
competente, alem da aplicacao de multas e sancoes civeis cabiveis.

§ 32 As autoridades estaduais e municipals que nao aplicarem as medidas 
restritivas instituidas por este Decreto ficam sujeitas a aplicacao das sancoes penais 
cabiveis, por infracao as medidas sanitarias preventiva, conforme previsao do art. 268 
do Codigo Penal.

§42 Caberao aos orgaos competentes, inclusive ao Ministerio Publico 
Estadual, fiscalizar se os agentes publicos estaduais e municipals estao cumprindo e
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fazendo cumprir as determinates deste Decreto, propondo, quando julgar pertinente, 
as demandas judicials e extrajudiciais cabiveis

§52. Quando da realizagao da fiscaliza^ao, devera a autoridade policial ser 
informada imediatamente da inobservancia das disposigoes contidas no presente 
decreto, para fins de proceder a certificate do estado de flagrancia do tipo penal 
previsto no art. 268 do Codigo Penal, sem prejuizo de eventual responsabilizagao civil e 
administrativa.

Art. 23. Revoga o Decreto Municipal n9. 679, de 18 de margo de 2.021.

Art. 24. Durante a vigencia do presente Decreto, ficam suspenses os efeitos 
dos Decretos n9 627/2020 e 632/2020 no que for contrario a este.

Art. 25. Na vigencia deste decreto fica proibido o acesso a todas as 
cachoeiras localizadas no municipio de Juscimeira-MT.

Art. 26. As medidas previstas no presente decreto vigorarao do dia 01 de 
abril a 10 de abril de 2021, podendo ser objeto de prorrogagao ou alteragaO; 
considerando 0 monitoramento da evolugao da COVID-19, revogando-se ainda 
disposigoes em contrario.

hyi^
Moises dps Santos 
Prefeito Municipal
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ANEXO UNICO

ATIVIDADES ESSENCIAIS CONFORME DECRETO FEDERAL NS. 10.282. DE 20 DE MARCO DE 2020.

ASSISTENCIA A SAUDE, INCLUIDOS OS SERVigOS MEDICOS E 
HOSPITALARES;

ASSISTENCIA SOCIAL E ATENDIMENTO A POPULAgAO EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE;

ATIVIDADES DE SEGURANgA PUBLICA E PRIVADA, INCLUIDAS A 
VIGILAnCIA, A GUARDA E A CUSTODIA DE PRESOS;

ATIVIDADES DE DEFESA NACIONAL E DE DEFESA CIVIL;

trAnsito E TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE 
PASSAGEIROS;

TELECOMUNICAgOES E INTERNET;

SERVigO DE CALL CENTER;

GERAgAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUigAO DE ENERGIA ELETRICA, 
INCLUIDOS:
A) O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO E A 
MANUTENgAO DAS CENTRAIS GERADORAS E DOS SISTEMAS DE 
TRANSMISSAO E DISTRIBUigAO DE ENERGIA; E
B) AS RESPECTIVAS OBRAS DE ENGENHARIA;

PRODUgAO, DISTRIBUigAO, COMERCIALIZAgAO E ENTREGA, REALIZADAS 
PRESENCIALMENTE OU POR MEIO DO COMERCIO ELETRONICO, DE PRODUTOS 
DE SAUDE, HIGIENE, LIMPEZA, ALIMENTOS, BEBIDAS E MATERIAIS DE 
CONSTRUgAO;

SERVigOS FUNERARIOS;

GUARDA, USO E CONTROLE DE SUBSTANCIAS, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS COM ELEMENTOS TOXICOS, INFLAMAvEIS, RADIOATIVOS 
OU DE ALTO RISCO, DEFINIDOS PELO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO, 
EM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANgA SANITARIA, 
METROLOGIA, CONTROLE AMBIENTAL E PREVENgAO CONTRA INCENDIOS;

vigilAncia e CERTiFiCAgoES sanitArias E FITOSSANIT ARIAS;

PREVENgAO, CONTROLE E ERRADICAgAO DE PRAGAS DOS VEGETAIS E DE 
DOENgA DOS ANIMAIS;

INSPEgAO DE ALIMENTOS, PRODUTOS E DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL E 
VEGETAL;
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VIGILAnCIA AGROPECUArIA INTERNACIONAL;

CONTROLE DE TRAfEGO AEREO, AQUAtICO OU TERRESTRE;

SERVigos DE PAGAMENTO, DE CREDITO E DE SAQUE E APORTE PRESTADOS 
PELAS INSTITUigOES SUPERVISIONADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL;

SERVigOS POSTAIS;

SERVigOS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ENTREGA E LOGISTICA DE 
CARGAS EM GERAL;

SERVigO RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAgAO E DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS (DATA CENTER) PARA SUPORTE DE OUTRAS 
ATIVIDADES PREVISTAS NESTE DECRETO;

FISCALIZAgAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA FEDERAL;

PRODUgAO E DISTRIBUigAO DE NUMERArIO A POPULAgAO E 
MANUTENgAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DO SISTEMA 
FINANCEIRO NACIONAL E DO SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO;

FISCALIZAgAO AMBIENTAL;

PRODUgAO DE PETROLEO E PRODUgAO, DISTRIBUigAO E 
COMERCIALIZAgAO DE COMBUSTIVEIS, BIOCOMBUSTIVEIS, GAS LIQUEFEITO 
DE PETROLEO E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO;

MONITORAMENTO DE CONSTRUgOES E BARRAGENS QUE POSSAM 
ACARRETAR RISCO A SEGURANgA;

LEVANTAMENTO E ANALISE DE DADOS GEOLOGICOS COM VISTAS A 
GARANTIA DA SEGURANgA COLETIVA, NOTADAMENTE POR MEIO DE ALERTA 
DE RISCOS NATURAIS E DE CHEIAS E INUNDAgOES;

MERCADO DE CAPITAIS E SEGUROS;

CUIDADOS COM ANIMAIS EM CATIVEIRO;

ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO EM RESPOSTA As DEMANDAS QUE 
CONTINUEM EM ANDAMENTO E AS URGENTES;

ATIVIDADES MEDICO-PERICIAIS RELACIONADAS COM A SEGURIDADE 
SOCIAL, COMPREENDIDAS NO ART. 194 DA CONSTITUigAO;

ATIVIDADES MEDICO-PERICIAIS RELACIONADAS COM A CARACTERIZAgAO 
DO IMPEDIMENTO FISICO, MENTAL, INTELECTUAL OU SENSORIAL DA PESSOA 
COM DEFICIENCIA, POR MEIO DA INTEGRAgAO DE EQUIPES 
MULTIPROFISSIONAIS E INTERDISCIPLINARES, PARA FINS DE
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RECONHECIMENTO DE DIREITOS PREVISTOS EM LEI, EM ESPECIAL NA LEI N° 
13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 - ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA;

OUTRAS PRESTACOES MEDICO-PERICIAIS DA CARREIRA DE PERITO MEDICO 
FEDERAL INDISPENSAVEIS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
INADlAVEIS DA COMUNIDADE;

FISCALIZAgAO DO TRABALHO;

ATIVIDADES DE PESQUISA, CIENTIFICAS, LABORATORIAIS OU SIMILARES 
RELACIONADAS COM A PANDEMIA DE QUE TRATA ESTE DECRETO;

ATIVIDADES DE REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, 
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICAS EXERCIDAS PELA ADVOCACIA 
PRIVADA E PUBLICA;

ATIVIDADES RELIGIOSAS DE QUALQUER NATUREZA, OBEDECIDAS AS 
DETERMINACOES DO MINISTERIO DA SAUDE;

UNIDADES LOTERICAS;

SERVINGS DE COMERCIALIZAgAO, REPARO E MANUTEN^AO DE PARTES E 
PEUAS NOVAS E USADAS E DE PNEUMATICOS NOVOS E REMOLDADOS;

SERVINGS DE RADIODIFUSAO SONORA E DE SONS E IMAGENS;

ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVINGS, 
INCLUIDAS AQUELAS REALIZADAS POR MEIO DE START-UPS, PARA OS FINS 
DE QUE TRATA O ART. 3° DA LEI N° 13.979, DE 2020;

ATIVIDADES DE COMERCIO DE BENS E SERVigOS, INCLUIDAS AQUELAS DE 
ALIMENT AgAO, REPOUSO, LIMPEZA, HIGIENE, COMERCIALIZAgAO, 
MANUTENgAO E ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVAS, DE CONVENIENCE E 
CONGENERES, DESTINADAS A ASSEGURAR O TRANSPORTE E AS ATIVIDADES 
LOGTSTICAS DE TODOS OS TIPOS DE CARGA E DE PESSOAS EM RODOVIAS E 
ESTRADAS;

ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DO BENEFICIO DO SEGURO- 
DESEMPREGO E DE OUTROS BENEFICIOS RELACIONADOS, POR MEIO DE 
ATENDIMENTO PRESENCIAL OU ELETRONICO, OBEDECIDAS AS 
DETERMINAgOES DO MINISTERIO DA SAUDE E DOS ORGAOS RESPONSAVEIS 
PELA SEGURANgA E PELA SAUDE DO TRABALHO;

ATIVIDADE DE LOCAgAO DE VEICULOS;

ATIVIDADES DE PRODUgAO, DISTRIBUigAO, COMERCIALIZAgAO, 
MANUTENgAO, REPOSigAO, ASSISTENCIA TECNICA, MONITORAMENTO E 
INSPEgAO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, INSTALAgOES, 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL, INCLUIDOS ELEVADORES, ESCADAS 
ROLANTES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAQAO E CLIMATIZAQAO;
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ATIVIDADES DE PRODUCAO, EXPORTACAO, IMPORTAgAO E TRANSPORTE 
DE INSUMOS E PRODUTOS QUIMICOS, PETROQUIMICOS E PLASTICOS EM 
GERAL;

ATIVIDADES CUJO PROCESSO PRODUTIVO NAO POSSA SER INTERROMPIDO 
SOB PENA DE DANO IRREPARAVEL DAS INSTALAgOES E DOS EQUIPAMENTOS, 
TAIS COMO O PROCESSO SIDERURGICO E AS CADEIAS DE PRODUgAO DO 
ALUMINIO, DA CERAMICA E DO VIDRO;

ATIVIDADES DE LAVRA, BENEFICIAMENTO, PRODUgAO, 
COMERCIALIZAgAO, ESCOAMENTO E SUPRIMENTO DE BENS MINERAIS;

ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO EM AGENCIAS BANCARIAS, 
COOPERATIVAS DE CREDITO OU ESTABELECIMENTOS CONGENERES, 
REFERENTES AOS PROGRAMAS GO VERN AMENT AIS OU PRIVADOS 
DESTINADOS A MITIGAR AS CONSEQUENCIAS ECONOMICAS DA EMERGENCIA 
DE SAUDE PUBLICA DE QUE TRATA A LEI N° 13.979, DE 2020;

PRODUgAO, TRANSPORTE E DISTRIBUigAO DE GAS NATURAL;

INDUSTRIAS QUIMICAS E PETROQUIMICAS DE MATERIAS-PRIMAS OU 
PRODUTOS DE SAUDE, HIGIENE, ALIMENTOS E BEBIDAS;

ATIVIDADES DE CONSTRUgAO CIVIL, OBEDECIDAS AS DETERMINAgOES DO 
MINISTERIO DA SAUDE;

ATIVIDADES INDUSTRIAIS, OBEDECIDAS AS DETERMINAgOES DO 
MINISTERIO DA SAUDE;

SALOES DE BELEZA E BARBEARIAS, OBEDECIDAS AS DETERMINAgOES DO 
MINISTERIO DA SAUDE;

ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES, OBEDECIDAS AS 
DETERMINAgOES DO MINISTERIO DA SAUDE.
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