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DECRETO N° 249, DE 29 DE MAIO DE 2020

DISPOE  SOBRE  A  SUSPENSAO
TOTAL    DE    ATIVIDADES    NAO

ESSENCIAIS   (LOCKDOWN),   NO

AMBITO      D0      MUNIcipIO      DE

RUR6POLIS          VISANDO          A
CONTENCAO       DO       AVANeo
DESCONTROLADO                       DA

PANDEMIA  DO  CORONA  ViRUS

COVID-19.

0   Senhor   JOSELINO    PADILHA,    Prefeito   do   Municipio   de   Rur6polis,

localizado  no  Estado  do  Para,  no  uso  de  suas  atribuig6es  legais,  conferidas  com
fundamentagao no Art. 53,  Inciso Xxvl da Lei Organica Municipal.

CONSIDERANDO o Reconhecimento por parte da Organizaeao Mundial de Saude,
como PANDEMIA o surto do NOVO CORONAviRUS (COVID-19);

CONSIDERANDO a evolueao epidemiol6gica do COVID-19 em nosso municipio;

CONSIDERANDO a taxa  de  ocupagao  dos  leitos  de  hospital,  pi]blicos  e  privados,
incluindo  UTI's;

CONSIDERANDO  que  o  Boletim  do  Minist6rio  da  Sadde  preconiza,  segundo  as
regras  da   OMS,   que   para  center  o  avanco  descontrolado  da  doenca  e  para
recuperaeao   do   sistema   de   sadde,   quando   nao   eficientes   as   medidas   de
distanciamento social,  a suspensao total de atividades nao essenciais (lockdown).

CONSIDERAND0 a decjsao do Supremo Tribunal  Federal  - STF,  proferida em 24
de    margo    de    2020,    nos    autos    da    Medida    Cautelar    na   Aeao    Direta    de
lnconstitucionalidade n° 6.341  -Distrito Federal,  da lavra do  Minjstro Relator Marco
Aufelio.
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ERANDO    a    competencia    concorrente     normativa    e    admjnistrativa
municipal,    por   se   tratar   de   questao   de   sadde   pdblica   voltada   ao   coletivo,
objetivando a protegao de todos os cidadaos, indistintamente.

DECRETA:

Art.  1°  Este  Decreto  disp6e sobre as  medidas temporarias de  suspensao total  de
atividades nao essenciais (lockdown), visando a contengao,  no ambito do municipio
de Rur6polis, do avango descontrolado da pandemia da COVID-19.

Art. 2° Fica proibida,  no municipio de Rur6polis,  a circulaeao de pessoas,  salvo por
motivo de force maior, justificada nos seguintes casos:

I   -   para   aquisi9ao   de   generos   alimentfcios,   medicamentos,   produtos   medico-
hospitalares,  produtos de limpeza e higiene pessoal;

11  -  para  o  comparecimento,  pr6prio  ou dde  uma  pessoa  como  acompanhante,  a
consultas ou  realizaeao de exames  medico-hospitalares,  nos casos  de  problemas
de sai]de;

Ill -para realizagao de operag6es de saque e dep6sito de numerario; e

lv   -   para   a   realizacao   de   trabalho,   nos   servigos   e   atividades   consideradas
essenciais, nos termos do Anexo  I deste Decreto.

§   1°   Nos   casos   permitidos  de   circulagao  de   pessoas  6  obrigat6rio  o   uso  de
mascara.

§  2°  A  circulacao  de  pessoas  com  febre,  falta  de  ar,  tosse,   dor  no  corpo  ou
qualquer   outro    sintoma    da    COVID-19    somente    6    permitida    para    os    fins
estabelecidos no inciso  11 do caput deste artigo,  assistida de uma pessoa.

§ 3° A circula€ao de pessoas nos casos permitidos devera ser devidamente
comprovada,  inclusive  com  a  apresenta9ao  de  documento  de  identifica9ao
oficial  com foto,  devendo tor em  maos  a  declaragao  constante  no Anexo  11
deste decreto, duranto o sou deslocamento para o trabalho.

§ 4° Na hip6tese do inciso  IV do caput deste artigo,  a comprovagao devera ser por
documento de identidade funcional/laboral ou outro meio de prova id6neo.

Art. 3° Fica proibida toda e qualquer reuniao, pi]blica ou pn.vada, inclusive de
pessoas da mesma familia  que  nao  coabitem,  independente  do  ndmero  de
pessoas                                                           or
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§  1°  lncluem-se  no  disposto  no  caput  deste  artigo  as  atividades  religjosas  que
devem ser realizadas de modo remoto e com observancia aos  limites previstos no
art. 4° deste Decreto.

§ 2° Fjcam  projbjdas visitas em  casas e predjos,  exceto pelos seus resjdentes ou
por pessoas que estejam desempenhando atividade ou servi9o essencial.

Art. 4° Os estabelecimentos autorizados a funcionar, que desempenhem servieo ou
atividade essencial,  sao obrigados a:

I  -  controlar a  entrada  de  pessoas,  limitado  a  01  (urn)  membro  por  grupo familiar,
respeitando  a  lotaeao  maxima  de  50%  (cinquenta  por  cento)  de  sua  capacidade,
inclusive na area de estacionamento;

11  -seguir regras de distanciamento,  respeitada distancia minima de  01  (urn)  metro

para pessoas com mascara,

111 -fornecer de alternativas de higienizaeao (agua e sabao e/ou alcool em gel);

lv - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem mascara; e

V  -  observar  os  horarios  de  funcionamento  previstos  no  Anexo  Ill  deste
decreto.

§   1°   Fica   recomendado   que   nos   estabelecimentos   que   possuam   cajxas   ou
estae6es  de  pagamento,  elas  sejam  ocupadas  de  maneira  intercalada,  a  tim  de
respejtar o distanciamento mlnimo.

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

Art.    5°    Fica    autorizado    o    serviap    de    delivery    de    alimentos    in    natura    e
industrializados,   comida  pronta,   medicamentos,   produtos  medico  hospitalares  e
produtos de limpeza e higiene pessoal.

Art.   6°   Ficam   os   6rgaos   e   entidades   componentes   do   Sistema   lntegrado   de
Seguranea Pi]blica e Defesa Social (SIEDS),  bern como aqueles responsaveis pela
fiscalizagao  dos  serviaps  pilblicos,  autorizados  a  aplicar  sang6es  previstas  em  lei
relativas  ao  descumprimento  de  determinag6es  do  6rgao  licenciador,  autorizador
e/ou  concedente,  independente da responsabilidade civil  e criminal,  tais coma,  de
maneira progressiva:

I  -advertencia;

11  -multa diaria de ate  R$ 50.000,00 (cinquenta mil  reais) para pessoas juridicas,  a
ser duplicada por cada reincidencia; e

PREFE]TURAMUN]CIPAI.DE
Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000
Horirio de Atendimento: 08hoomin as 14hoomin

Pagina   13



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIV0
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUR6POLIS
GABINIITE MUNICIPAL

111  -multa diaria de R$  150,00 (cento e cinquenta  reais) para  pessoas fisicas,  MEl,
ME,  e EPP`s,  a ser duplicada por cada reincidencia;

lv -embargo e/ou interdigao de estabelecimentos.

§  1°  Os  agentes  de  seguranea  devem  auxiliar  o  cidadao  a  correta  compreensao
das   normas   deste   Decreto,   inclusive   orientando-o,   se  for  o   caso,   quanto   as
comprova96es previstas nos §§ 1 a e 20 do art. 2° deste Decreto.

§  20  Todas  as  autoridades  pdblicas  estaduais   e   municipais,   especialmente  as
mencionadas  no  caput  deste  artigo,  que  tiverem  ciencia  do  descumprimento  das
normas  deste  Decreto deverao  comunicar a Policia  Civil,  que adotara  as  medidas
de  investigagao  criminal  cabiveis e  aplicar as  penalidades,  inclusive com  base em
informag6es oriundas de dendncias.

§  30 A aplicagao das  penalidades  dos  incisos  11,  Ill  e  IV somente  devera  ocorrer a
partir do  5° (quinto)  dia posterior a  publicagao do  presente  Decreto e a  partir do 2°
(segundo) dia serao implementadas progressivamente medidas educativas.

Art.   7°   Ficam   os  6rgaos   e   entidades   componentes   do   Sistema   lntegrado   de
Seguranga Publica e Defesa Social (SIEDS),  bern como aqueles responsaveis pela
fiscalizaeao  dos  servigos  pdblicos,   autorizados  a  realizar  bloqueio  de  locals  de
circulaeao   pi]blica   de   pessoas   e/ou   veiculos,   conforme   evolueao   da  taxa   de
isolamento,  inclusive  na  zona  rural,  a fim  de  garantir o  cumprimento  das  medidas
do presente decreto,  bern como daquelas previstas no Decreto Estadual n° 609,  de
16 de marap de 2020 e no Decreto Municipal n° 238,  de 28 cle abril de 2020.

Art.  8°  Fica  vedada  a  saida  e  a  entrada  intermunicipal  de  pessoas,   por  meio
rodoviario   ou    hidroviario    no   municipio   de    Rur6polis,    exceto   nos   casos   de
desempenho  de  atividade  ou  serviap  essencial   ou  para  tratamento  de  saude,
devidamente comprovados.

Paragrafo I]nico. Referida restrigao nao se aplica ao transporte de cargas.

Art.  9°  Os  6rgaos  de  seguranca  pilblica,  transito  e/ou  fiscalizagao  estadual  e/ou
municipal, atuarao de forma conjunta, visando o cumprimento das medidas postas.

Paragrafo  llnico. Aplicam-se  as  regras  municipais,  caso existentes,  quando  mais
restritivas que os termos do presente decreto.

Art.   10.   Fica  vedada  as  vendas  de  bebidas   alco6licas,   inclusive  por  meio  de
delivery,  em todo territorio do municipio de Rur6polis.

§   1°   Estabelecimentos   comerciais   que   estejam   autorizados  a  funcionar,   ficam
proibidos de vender  bebidas alco6licas,  devendo recolher de  suas prateleiras tais
produtos.
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§  2°  As  distribuidoras  de  bebidas  devefao  permanecer  fechadas  neste  periodo,
podendo fazer a entrega de produtos nao alco6licos por meio de delivery.

Art.11.  0  Decreto Municipal  n° 238,  de 28 de abril  de 2020,  permanece em vigor,
devendo   ser   apljcado   naquilo    clue   for   compativel   com   as   atuajs   medjdas
excepcionais.

Art.12.  Este  Decreto entra em vigor a partir de 02 de junho de 2020,  com vigencia

prevista ate o dia 11  de junho de 2020.

Art.13.  Registra-se,  Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Rur6polis (PA), 29 de maio de 2020.
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ANEXO I

LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS PERMITIDAS

1. Assistencja a sadde, jncluidos os servjgos medicos e hospitalares;

2. Assistencia social e atendimento a populagao em estado de vulnerabilidade;

3.  Atividades  de  seguranca  pi]blica  e  privada,  incluidas  a  vigilancia,  a  guarda  e  a
cust6dia de presos;

4. Atividades de defesa nacional e de defesa civil;

5. Transito e transporte internacional de passageiros;

6. Telecomunicag6es e internet; servigo de call center;

7.  Captagao, tratamerito e djstrl.bujgao de agua

8.  Captagao e tratamento de esgoto e lixo;

9.  Geragao,  transmissao,  distribuigao e  manutengao  de  energia el6trica  e  de  gas,
incluindo  o fornecimento  de  suprimentos  e  os  servigos  correlatos  necessarios  ao
funcionamento  dos  sistemas  de  geragao,  transmissao  e  distribuigao  de  energia,
bern como as respectivas obras de engenharia relacionadas a essas atividades;

10.  Iluminaeao pdblica;

11.  Produgao,  distribuicao,  comercializagao  e  entrega,  realizadas  presencialmente
ou  por  meio  do  com6rcio  eletr6nico,  de  produtos  de  sadde,  higiene,  alimentos  e
bebidas nao alco6licas;

12.  Serviaps funefarios;

13.   Guarda,   uso   e   controle   de   substancias,   materiais   e   equipamentos   com
elementos   t6xicos,    inflamaveis,    radioativos   ou   de   alto   risco,    definidos   pelo
ordenamento  juridico   brasileiro,   em   atendimento   aos   requisitos   de   seguranpe
sanitaria,  metrologia, controle ambiental e prevengao contra incendios

14. Vigilancia e certificag6es sanifarias e fitossanitarias,

15.  Prevencao,  controle  e  erradicacao  de  pragas  dos  vegetais  e  de  doenpe  dos
animais;

16.  Inspegao de alimentos,  produtos e derivados de origem animal e vegetal;

17.  Vigilancia agropecuaria intemacional;

18.  Controle de tfafego a6reo, aquatico ou terrestre;

19.  Compensagao bancaria,  redes de cart6es de cr6dito e d6bito,  caixas bancarios
eletr6nicos e outros services nao presenciais de instituie6es financeiras;

20.   Servigos  de  pagamento,   de  cr6dito  e  de  saque  e  aporte  prestados  pelas
instituie6es supervisionadas pelo Banco Central do BrasH

21.  Serviaps postais;
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23.  Se-rvjgos  de  transporte,  armazenamento,  entrega  e
geral;

logi'stica  de  cargas  em

24.  Service relacionados a tecnologia da informacao e de processamento de dados
(data center) para suporte de outras atividades previstas neste Anexo;
25.  Fiscalizagao tributaria e aduaneira;

26.  Fiscalizagao tributaria e aduaneira federal;

27. Transporte de numefario;

28.    Produgao   e   distribuieao   de    numerario   a    populaeao   e   manutengao   da
infraestrutura   tecnol6gica   do   Sistema    Financeiro   Nacional   e   do   Sistema   de
Pagamentos Brasi leiro;

29.  Fiscaliza9ao ambiental;

30.  Produeao,  distribuigao e comercializagao de combustiveis e derivados;

31.   Monitoramento  de  construg6es  e  barragens  que  possam  acarretar  risco  a
seguranca;

32.   Levantamento   e   analise   de   dados   geol6gicos   com   vistas   a   garantia   da
seguranca coletiva,  notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias
e inundae6es;

33.  Mercado de capitais e seguros;

34.   Cuidados   com   animais   em   cativeiro,   bern   como,   cuidados   veterinarios   e
fornecimento de aljmentaeao para animais dom6sticos;

35.  Atividade  de  assessoramento  em  resposta  as  demandas  que  continuem  em
andamento e as urgentes,  inclusive servieos de contabmdade;

36.  Ativjdades medico-periciais inadiaveis:

37.  Fiscalizacao do trabalho;

38.  Atividades de  pesquisa,  cientificas,  laboratoriais ou  similares relacionadas com
a pandemia da COVID-19;

39.  Atividades  de  representaeao  judicial  e  extrajudicial,  assessoria  e  consultoria
juridicas exercidas pelas advocacias pablicas e prlvadas,  relacjonadas a Prestacao
regular  e  tempestiva   dos   servigos   pdblicos,   bern   como   nas   demajs   quest6es
urgentes, e os servigos de cart6rios extrajudiciais em regime de plantao;

40.  Unidades  lotericas,  somente  quanto  as  atividades  relativas  as  demais  ljstadas
neste Anexo;

41.  Serviaps de comercializacao,  reparo e manutengao de partes e pegas novas e
usadas  e  de  pneumaticos  novos  e  remoldados,   somente  quanto  as  atividades
relativas as demais listadas neste Anexo;

42.  Servjeos de radiodifusao de sons e imagens e da imprensa em geral;

43.   Atividades   de   desenvolvimento   de   produtos   e   servigos,   incluidas   aquelas
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44.  Atividades de comercio de  bens e servjgos,  inclui'das aquelas de alimentagao,
repouso,   limpeza,   higiene,   comercializa9ao,   manutengao   e   assistencia   t6onica
automotivas, de conveni6ncia e congeneres, destinadas a assegurar o transporfe e
as atividades logisticas de todos os tipos de carga em rodovias e estradas;

45.  Ativjdades de processamento do  beneffcio do seguro-desemprego e de outros
beneficios   relacionados,    por   meio   de   atendimento    presencial   ou   eletr6nico,
obedecidas as  determinag6es  do  Minist6rio da  Sadde  e  dos  6rgaos  responsaveis
pela seguranpe e pela sadde do trabalho;
46.  Atividade  de  locagao  de  veiculos,  somente  quanto  as  atividades  relativas  as
demais listadas neste Anexo.

47.  Atividades de produgao,  distribuigao,  comercializagao,  manutengao,  reposigao,
assistencia t6cnica,  monitoramento e inspegao de equipamentos de  infraestrutura,
instalag6es,   maquinas  e  equipamentos  em  geral,  inclufdos  elevadores,   escadas
rolantes  e  equipamentos  de  refrigeraeao  e  climatizagao,  somente  para  servigos
considefaveis inadiaveis;

48.  Atividades  de  producao,  exportaeao,   importagao  e  transporte  de  insumos  e
produtos  quimicos,   petroquinicos,   plasticos  em   geral   e   embalagens   de  fibras
naturais;

49.  Atividades  cujo  processo  produtivo  nao  possa  ser  interrompido  sob  pena  de
dano   irreparavel   das   instalag6es  e  dos  equipamentos,   tais   como   a   processo
siderdrgico e as cadeias de producao do aluminio, da ceramica e do vidro

50.  Atividades de lavra,  beneficiamento,  producao,  comercializacao,  escoamento e
suprimento de bens minerais;

51.  Atividades de atendimento ao pdblico em  ag6ncias bancarias,  cooperativas de
cfedito      ou      estabelecimentos      congeneres,       referentes      aos      programas
governamentais ou privados destinados a mitigar as consequ6ncias econ6micas da
emergencia de sadde pdbljca de que trata a Lei n° 13.979, de 2020;

52.  Produgao,  transporte e distribuigao de gas natural:

53.  Inddstrias quimjcas e petroquimicas de  materias-primas ou  produtos de sai]de,
hi.giene,  alimentos e bebi.das;

54.   Obras   de   engenharia   nas   areas   de   services   e   atividades   essenciais   e
infraestrutura;

55.  Cart6rios de Registro Cjvil das Pessoas Naturais;

56.  Comercializagao de materiais de construcao;

57.   Atividades  do  Poder  publico  municipal,   estadual   e  federal,   respeitados  os
termos do Decreto estadual n° 609/2020 e Decreto Municipal n° 238,  de 28 de abril
de 2020;

58.  Services dom6sticos (somente para atividades especiais como cuidador (a) de
idosos e similares);
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60.   Funcionamento   de  Aeroportos   e   dos  servjgos   jnerentes   ao   transporte   de
passageiros, cargas e malas postais;
61.   Serviap  de  transporte  de  passageiros,   pdblico  ou  privado,   para  auxjllar  no
atendimento das atividades/servieos essenciais;

62.    Servigos   de   hospedagem,    com   consumo   de   refeig6es   pelos   h6spedes
exclusivamente nos quartos;

63.  Servigos de lavandeira para atender atividades/servigos essenciais.
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ANEX0 11

AUTODECLARACAO    DE    EXERcicI0    DE    TRABALHO    EM    ATIVIDADE
ESSENCIAL (VALIDA SOMENTE COM DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO ou
IDENTIFICACA0 FUNCI0NAL)
NOME:
NOME  DA Mdi:
RG:                                         CPF:

ENDERECO RESIDENCIAL[ :

EMAn/TELEFONE:

Declaro, sob minha responsabilidade:

a) nao ter testado positivo para a COVID-19 ha memos de 21  (vinte e urn) dias e nao possuir

quaisquer dos seus sintomas (febre, tosse, coriza, dor no corpo, falta de ar ou perda do olfato
ou paladar);

b)   tenho   conhecimento   das   disposic5es   do   Deereto   Estadual   n°   249,   de   29/05/2020,
especialmente  quanto  a  proibicao  de  circulag5o  de  pessoas,  exceto  para:  I.  aquisigao  de
96neros  alimenticios,  medicamentos,  produtos  medico-hospitalares,  produtos  de  limpeza  e
higiene pessoal; 11  para o comparecimento,  pr6prio ou de uma pessoa como acompanhante,
a consultas ou realizacao de exames medico-hospitalares,  mos casos de problemas de saride;
Ill para realizacao de operac6es de saque e dep6sito de numerario;  ou IV para a realizacao
de trabalho consideradas essenciais;

c) tenho conhecimento das penalidades previstas no Decrcto Estadual n° 249,  de 29/05/2020
(adver[encia,   multa  e  embargo  de  estabelecimentos)  e  eventual  responsabilidade  civil  e
criminal  (art.   268  e  330  do  C6digo  Penal)  em  caso  de  desoumprimento   das  regras  do
Decreto;

d) que me deslocarei para o desempenho da atividade essencial abaixo mencionada:

TIPO DE ATIVIDADE ESSENCIAL2:            SE FOR TRABALHO DOMESTICO (ITEM
58),INFORMARQUAI,ANECESSIDAiDi5ETESPECIAL:

FUN¢AO.

NOME DO ESTABELECIRENTO:

ENDERECO D0 ESTABELECIRENT03.

HORARIO DE TRABALHO.

DESLOCA-SE  PARA  ATIVIDADES  EXTERNAS  (  )  S"  (  )  NAO  SE  SIM  QUAL?

Em _de junho de 2020.

Assinatura4:

Se for trabalhador dom6stico, assinatura do empregador dom6stico:

I LogradouroINinero/Cidadereaino/CEP.
2 Indicar o ninero do item previsto no Anexo I do Decreto Estadul n° 249, de 29/05/2020.
3 LogredourolNinerolcichidelB8ino/CEP.
4 A assinatura dove ser igual a do dooumento oficial com foto.



ANEXO 111

ORDEM ESTABELECIRENTOS HORARIOS
Aberfura Fechamento

I COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO 8 16

2
PADARIAS E CONFEITARIAS (VENDA PRESENCIAL SEM CONSUMO

7 16INTEIINO E EM DELlvnRy)

3
ACOUGUES, PEIXARIAS E HORTIFRUTIS (VENI)A PRESENCIAL E  EM

7 16DELIVERY)

4
DEposlTOs E DlsTRn3ulDORAs DE BEBIDAs enxcETO BEBIDA

8 16ALcodLlcA, VENDA EM MODo DELlvERy COM poRTAs FncHADAs)
5 CONSTRU¢AO CIVH. 8 16

6
supERMERCADOs, RERCADOs E MERCEARIAs rvENDA pRESENclAL E

7 16EM MODO DELIVERY)

7
FARMAclAs E DROGARIAs rvENDA pRESENclAL E EM MODO

7 20DELIVERY)
8 POSTOS DE COMBUSTIVEIS 24H

9

LOJAS DE C`ONVINENC`JA DE POSTOS DE Cohfl3USTIVEJS SITUADOS EM

7 22
RODOVIAS FEDERAIS COM VENDAS DE ALIMENTOS ¢XCETO BEBIBA
ALCOOLICA, VENDA PRESENCIAL SEM CONSUMO INTERNO E EM
MODO DELIVERY)

10
TRABALHADORES DORESTICOS (CUIDADODORES DE IDOSOS E/OU

8 14PESSOAS DEPENDENTES DE CUIDADOS ESPECIAIS)

11 C0ivffiRCIO DE VEicuLOS E DE PECAS 8 16

12
sERvlc`Os DE BORRACHARIA, MECANlcAs, HIDRAULlcA E ELErRICA EM

8 16GERAL (OFICINAS)

13
PET SHOPS. LOJAS DE PRODUTOS PARA ANIMAIS, MEDIC`ARENTOS

8 16VETERINARI0S E COMECIO DE INSUMOS AGRicoLAS

14 CASA LOTERICA 8 17

15 AGENclABANCARIA(AUTOATENDmusNroEMcAlxAsELETR6NIcos) 6 20

16 AGENCIA BANCARTA AThNDTRENTO PRE SENCIAL 9 14

17
RESTAURANTE S, SORVETERIAS, LANCHONETES, AMBULANTES E

07 20CONGENERES -OuNI)A EM MODO DELIVERY)COMECIODEGASEDISTRIBUI¢AODEAGUA-VENDA EM MODO

18
8 18DELrvERy

OS ESTABELECIMENTOS QUE FUNCIONAM 24 H CONTINUAM COM SEU HORARIO NORMAL DE
FUNCIONARENTOSEGUINDOORIENTACOESDODECRET0N°609,DE16DEMAR¢O DE 2020 ART.17, ITEM 3 . FICA OBRIGATORIOAMARCACAoPARAFELAsCoMDlsTANclAhchnMADEIRETRoPARApEssoACOMMAscARAE

INCLUSIVI, NAS AREAS EXIERNAS.ESTABELECIRENTOSDEENSIN0FORMALCURRICULAR(OBRIGAT6RIO) E PRESENCIAL CONTINUAM COM

SUAS ATIVIDADES PARALISADAS.

Rua 10 de Mato, 263 CEP: 68.165rgoo
Horirio de AteDdllDento: 08I]00mJn as 14hoomin
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