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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DECRETO Nº 13.322 DE 02 DE MARÇO DE 2021

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA
PELO CORONAVÍRUS (COVID – 19) E
SOBRE MEDIDAS RESTRITIVAS ÀS
ATIVIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
PARA PREVENÇÃO E
ENFRENTAMENTO DA
DISSEMINAÇÃO DO COVID–19, NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
GUAJARÁ-MIRIM, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 
 
 
RAISSA DA SILVA PAES, PREFEITA DO MUNICÍPIO
DE GUAJARÁ- MIRIM, no uso de suas atribuições e
prerrogativas que lhe são conferidas pelo Art. 58, da Lei
Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que 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;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo coronavírus;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar maior
disseminação da doença no Município de Guajará-Mirim;
CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de
Saúde para que os países redobrem o comprometimento contra
a pandemia do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o isolamento social é considerada a
principal estratégia de proteção e prevenção para a transmissão
do COVID-19;
 

DECRETA
Art. 1º. Fica declarado o Estado de Calamidade Pública no
Município de Guajará-Mirim, para o enfrentamento, prevenção
e mitigação da emergência em saúde pública decorrente da
pandemia da Doença Coronavírus (COVID- 19), durante 10
dias, a contar de 03 de março de 2021.
Art.2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública,
tornam-se obrigatórias as medidas excepcionais previstas neste
Decreto.
Art. 3 ° Fica estabelecida a restrição provisória da circulação
de pessoas em espaços e vias públicas das 20h (vinte horas) às
6h (seis horas), ressalvados os casos de extrema necessidade
que envolvam o deslocamento de:
I- serviços de entrega, exclusivamente de produtos
farmacológicos, medicamentos e insumos médico hospitalares;
II- serviços de entrega de alimentos SOMENTE por delivery
dos restaurantes, lanchonetes e afins, observando o regramento
do art. 15;



03/03/2021

2/10

III- circulação de pessoas para prestar assistência ou cuidado a
doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou
necessidades especiais;
IV- o deslocamento dos profissionais de imprensa; e
V- circulação de pessoas e ambulâncias que atuem nas
unidades de saúde, para atendimento emergencial ou de
urgência;
VI- deslocamento de pessoas que trabalhem nos serviços
essenciais,
VII- transporte de táxi, como também motoristas de
aplicativos, poderá ser realizado sem exceder à capacidade de 1
(um) motorista e 2 (dois) passageiros, exceto nos casos de
pessoas que coabitam, devendo todos os ocupantes fazerem o
uso de máscaras; e
VIII - mototáxi.
§ 1° Toda pessoa que, eventualmente necessite transitar nos
espaços e vias públicas, durante o horário disposto no caput
ficará obrigado a apresentar Declaração, conforme Anexo I
para trabalhadores da rede privada; Anexo II para servidores
públicos e Anexo III para a sociedade em geral, com a devida
justificativa, a qual poderá ser feita de próprio punho, impressa
ou gerada eletronicamente e salva no celular, por meio do
formulário eletrônico disponível no site da SEFIN e no
endereço eletrônico
https://covid19.sefin.ro.gov.br/formularios/circulacao_pessoa.
§ 2° A declaração falsa destinada a burlar as regras dispostas
neste Decreto enseja, após o devido processo legal, a aplicação
das sanções penais e administrativas cabíveis.
§ 3° Os serviços de transportes por aplicativos, táxis e mototáxi
estão autorizados a transitar fora do horário disposto no caput
para realizar a locomoção de passageiros pertencentes às
atividades permitidas neste artigo.
Art. 4° Empresas prestadoras de serviços de embarcação
binacional devem seguir os seguintes regramentos:
I- Os passageiros devem utilizar obrigatoriamente máscaras de
proteção, e a empresa deve disponibilizar álcool 70% .
II- As empresas devem realizar a borrifação de hiplocorito a 1
% e ou solução quaternária de amônia/ 5 geração, nos barcos e
coletes da embarcação a cada transporte.

CAPÍTULO I
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E SERVIDORES

 
Art.5º. Os Dirigentes máximos das Entidades da
Administração Pública Direta e Indireta, da esfera Municipal,
adotarão as providências necessárias para, no âmbito de suas
competências, organizar os serviços públicos e atividades para
que permitam a sua realização a distância, dispensando os
servidores, empregados públicos do comparecimento
presencial, colocando-os, obrigatoriamente, em teletrabalho,
sem prejuízo de suas remunerações ou bolsas-auxílio.
§ 1° Os servidores deverão obedecer aos expedientes de
teletrabalho, devendo atender os mesmos padrões de
desempenho funcional, sob pena de ser considerado
antecipação de férias.
§ 2° Aos servidores e empregados públicos que não detenham
condições de atuação em teletrabalho será concedida
antecipação de férias, mediante decisão da chefia imediata.
§ 3° Os servidores, empregados públicos e estagiários em
teletrabalho deverão permanecer em ambiente domiciliar,
evitando contato externo, sob pena das sanções impostas nos
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arts. 267 e 268 do Código Penal e as demais penalidades
administrativas.
§ 4° Funcionarão de forma presencial as atividades da saúde,
segurança, sistema penitenciário, orçamento e finanças,
comunicação e receita pública, bem como aqueles que sejam
fundamentais para a fiel execução do serviço público,
conforme determinação do Gestor da Pasta.
Art. 6°. Os servidores municipais na condição de gestores dos
contratos, deverão notificar as empresas contratadas para que,
sob pena de responsabilização contratual em caso de omissão,
conscientizem seus funcionários quanto aos riscos e prevenção
do COVID-19, e ainda quanto à necessidade de reportarem a
ocorrência dos sintomas;
§ 1º.As obras e/ou serviços prestados por terceiro não deverão
ter aglomeração de pessoas, caso ocorra deverá ser suspensa
pelo gestor de contratos e/ou secretário da pasta.
§ 2º. Havendo necessidade fica autorizado a administração
municipal remanejar mão de obra, em especial prestadores de
serviço de limpeza e higienização, para execução dos
respectivos serviços em áreas definidas como prioritárias pela
vigilância sanitária, independentemente da secretaria à qual o
contrato está vinculado.
 

CAPÍTULO II
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 
Art. 7º. As atividades educacionais presenciais regulares na
rede municipal ficam suspensas.
 
 

CAPÍTULO III
DAS RESTRIÇÕES A EVENTOS E ATIVIDADES EM

LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO PÚBLICO
Seção I
Das Congregações Religiosas, Igrejas, Templos, Doutrinas e
Demais
Art.8º. As atividades religiosas de qualquer culto, que deverão
ser realizadas, preferencialmente, por meio de aconselhamento
individual, a fim de evitar aglomerações, recomendando-se a
adoção de meios virtuais nos casos de reuniões coletivas,
devendo ser observadas as condições para atividades
presenciais presentes nas NOTAS TÉCNICAS Nº 46 e
59/2020/AGEVISA-SCI e limitar a entrada de fieis à 30%
(trinta por cento) da capacidade máxima do estabelecimento
religioso.
 
Seção II
Dos Velórios
Art. 9º. Os velórios com óbitos não relacionados à covid-19
deverão ser limitados com a presença no ambiente de até 05
(cinco) pessoas, podendo revezar entre outras pessoas, com
duração máxima de 2h (duas horas), com urna funerária
fechada, mantendo sempre os cuidados do distanciamento entre
os visitantes;
Parágrafo único. Em caso de morte confirmada ou suspeita de
COVID-19 os velórios estarão suspensos, devendo o corpo ser
colocado em urna funerária lacrada e ser levado diretamente
para sepultamento. A funerária deverá adotar as orientações
estabelecidas pela ANVISA, por meio da NOTA TÉCNICA
Nº 14/2020/AGEVISA-SCI ou outra que a substituir, para o
manuseio do corpo.
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Seção III
Dos Eventos e entretenimento
Art. 10. Fica suspensa a realização de eventos, conforme
NOTA TÉCNICA Nº 64 e 68/2020/AGEVISA-SCI.
Art. 11. Bares, conveniências e afins poderão funcionar apenas
com sistema de retirada (drive-thru e take away) e entrega em
domicílio (delivery) até às 20h (vinte horas);
Art. 12. Fica suspenso o funcionamento de academias de
esportes de todas as modalidades;
Art.13. Ficam proibidas as atividades recreativas individuais e
coletivas, compreendendo esportes em geral, bem como
atividades em vias públicas (caminhada em vias públicas),
praças, quadras esportivas, espaço alternativo e congêneres,
que acarretem aglomeração.
Art.14. Fica suspenso o funcionamento de banhos/balneários,
conforme NOTA TÉCNICA Nº71/2020/AGEVISA-SCI.

CAPÍTULO IV
DOS EMPREENDIMENTOS

 
Art. 15. Estão autorizados a funcionar as atividades abaixo
elencadas, desde que não excedendo a 30% (trinta por cento)
da capacidade máxima do local.
I. açougues, panificadoras, supermercados e lojas de produtos
naturais;
II. atacadistas e distribuidoras;
III. serviços funerários;
IV. hospitais, clínicas de saúde, clínicas odontológicas,
laboratórios de análises clínicas e farmácias;
V. consultórios veterinários e pet shops;
VI. postos de combustíveis, borracharias e lava-jatos;
VII. oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção
em geral;
VIII. serviços bancários, contábeis, lotéricas e cartórios;
IX. lojas de materiais de construção, obras e serviços de
engenharia;
X. lojas de tecidos, armarinhos e aviamento;
XI. distribuidores e comércios de insumos na área da saúde, de
aparelhos auditivos e óticas;
XII. hotéis e hospedarias;
XIII. segurança privada e de valores, transportes, logística e
indústrias;
XIV. comércio de produtos agropecuários e atividades
agropecuárias;
XV. lavanderias, controle de pragas e sanitização;
XVI. escritório de advocacia;
XVII. corretoras de imóveis e de seguros;
XVIII. concessionárias e vistorias veiculares;
XIX. concessionárias, locadoras, garagens e vistorias
veiculares;
XX. restaurantes, lanchonetes, sorveterias e afins apenas com
sistema de retirada (drive-thru e take away) e realização de
pedidos para delivery até as 20 (vinte) horas, entrega em
domicílio (delivery) até às 22h30min (vinte e duas horas e
trinta minutos);
XXI. galerias;
XXII. livrarias e papelarias;
XXIII. lojas de confecções e sapatarias;
XXIV. lojas de eletrodomésticos, móveis e utensílios;
XXV. lojas de equipamentos de informática e de instrumentos
musicais;
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XXVI. relojoarias, acessórios pessoais e afins;
XXVII. lojas de máquinas e implementos agrícolas;
XXVIII. centro de formação de condutores, despachantes,
emplacadoras e congêneres;
XXIX. salões de beleza e barbearias;
XXX. pesca esportiva;
XXXI. outras atividades varejistas.
§ 1º O funcionamento de açougues, panificadoras,
supermercados e lojas de produtos naturais será das 8h (oito
horas) às 20h (vinte horas);
§ 2º Fica determinado o horário de funcionamento do comércio
em geral (salvo os informados no §1° deste artigo) de segunda
a sexta-feira das 9h (nove horas) às 16h (dezesseis horas), no
sábado das 9h (nove horas) às 12h (doze horas), e domingo não
haverá abertura do comércio em geral. Os horários não se
aplicam aos serviços de saúde, farmácias, funerárias, postos de
combustíveis e borracharias.
§ 3º Serviços Comerciais de Alimentação: atacadista,
distribuidora, supermercados, mercados, lanchonetes,
panificadoras, açougues e estabelecimentos similares (lojas de
produtos naturais e outros), podem permitir a entrada de no
máximo de 02(duas) pessoas por família ou convívio social
para realização de compras, conforme NOTA TÉCNICA Nº
40/2020/AGEVISA-SCI e NOTA TÉCNICA Nº
67/2020/AGEVISA-SCI.
§ 4º Salões de cabelereiro, clínicas de estética, barbearias e
congêneres ficam complementarmente obrigadas a atender
exclusivamente com horário marcado e permitir entrada apenas
do cliente a ser atendido, devendo os profissionais exercer seu
mister com máscaras, avental ou jaleco e luvas descartáveis,
devendo as luvas serem trocadas a cada procedimento,
conforme NOTA TÉCNICA Nº 43/2020/AGEVISA-SCI.
§ 5º Não será permitida a prova de vestimentas em geral,
acessórios, bijuteirias, calçados entre outros, os provadores
deverão estar fechados.
§ 6º Fica autorizado o funcionamento das feiras livres,
obedecendo ao regramento de distanciamento.
Art. 16. Fica proibida a entrada de menores de 12 anos em
estabelecimentos comerciais.
Art. 17. Para pessoas do grupo de risco, fica estabelecido o
horário exclusivo de compra e outros afazeres, das 08:00 às
10:00 da manhã.

 
Seção I
Do funcionamento dos empreendimentos autorizados
Art. 18. Os estabelecimentos do comércio e serviços
autorizados ao funcionamento deverão adotar as seguintes
medidas, cumulativas:
I. a realização de limpeza minuciosa diária de todos os
equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral;
II. disponibilização de todos os insumos e equipamentos de
proteção individual, como:
a) locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência
e/ou disponibilização de álcool 70% (setenta por cento); e
b) luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para
a manutenção de higiene pessoal dos funcionários,
distribuidores e demais participantes da atividade;
III. distância mínima de 120 cm (cento e vinte centímetros)
entre os funcionários e clientes que utilizam das atividades do
estabelecimento;
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IV. controlar e permitir a entrada apenas de clientes com
máscaras nos estabelecimentos;
V. proibir a entrada e retirar do estabelecimento clientes com
sintomas definidos como identificadores do COVID-19;
VI. dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados
no grupo de risco, podendo ser adotado teletrabalho, férias
individuais e coletivas, aproveitamento e antecipação de
feriados e outras medidas estabelecidas no art. 3º da Medida
Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, adotando para os
demais trabalhadores sistemas de escalas, revezamentos de
turnos e alterações de jornadas, com o objetivo de reduzir
fluxo, contatos e aglomerações; e
VII. a limitação de 30% (trinta por cento) da área de circulação
interna para atendimento aos clientes, não computando área
externa e administração, e na ocorrência de filas fora do
estabelecimento, os clientes deverão manter distância mínima
de 120 cm (cento e vinte centímetros) um do outro, cabendo ao
proprietário a responsabilidade de manter a ordem e o
distanciamento deles na área externa da loja.
Parágrafo único. Os funcionários que apresentarem sintomas
definidos como identificadores do COVID19, deverão ser
afastados das atividades laborais, inseridos em regime de
quarentena, e notificados a vigilância sanitária.
Art. 19. Fica determinado aos responsáveis por veículos de
transporte coletivo de passageiros, públicos e privados, que o
serviço só poderá ser realizado sem exceder à capacidade de 1
(um) motorista e 2 (dois) passageiros, exceto nos casos de
pessoas que coabitam, devendo todos os ocupantes fazerem o
uso de máscaras, e respeitando as definições estabelecidas na
NOTA TÉCNICA Nº 8/2020/AGEVISA-SCI.
Parágrafo único. A utilização de mototáxi deve seguir as
orientações presentes na NOTA TÉCNICA Nº
25/2020/AGEVISA-SCI.
 

CAPÍTULO V
DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E PRECAUÇÃO

 
Art. 20. O munícipe residente no Município que tomar
conhecimento de pessoa que se encontra de passagem ou
residente, com quadro de suspeita de contaminação pelo
coronavírus, deve comunicar às autoridades sanitárias
municipais, a fim de que possam ser realizados os diagnósticos
com brevidade.
Parágrafo único. Mesmo a pessoa não apresentando os
sintomas da doença, deverá permanecer em isolamento
domiciliar por no mínimo 10 (dez) dias.
Art. 21. Fica vedado o compartilhamento de utensílios usuais
em especial aos jovens, tais como chimarrão, tereré e narguilé.
Art. 22. Ficam SUSPENSOS, enquanto perdurar este decreto,
os seguintes serviços públicos:
a) de visitas em hospitais públicos e particulares;
b) de visitas em estabelecimentos penais, que ficará a cargo da
Secretaria de Estado da Justiça -SEJUS, podendo determinar os
critérios e o retorno das visitas sociais;
c) de visitas a asilos, orfanatos, abrigos e casas de acolhimento.
Art. 23. Fica determinada a fiscalização, pelos órgãos
municipais responsáveis, acerca do cumprimento das
proibições, suspensões e determinações de que tratam este
decreto.
Art. 24. O Município tomará as medidas estabelecidas no
plano de contingenciamento para o enfrentamento a pandemia
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no município, bem como demais medidas estabelecidas pela
Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e
Governo do Estado de Rondônia.
 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art.25 .Todo cidadão, residente ou de passagem, tem o dever
de usar máscara ao sair de sua residência ou local de
hospedagem, cumprir as restrições e condições do presente
Decreto, conscientizando-se da higienização necessária, do
isolamento social, do cumprimento correto da quarentena, bem
como da não circulação em vias públicas e privadas de forma
desnecessária, além de outras medidas que forem necessárias
para a contenção/erradicação do COVID-19.
Art. 26. Para a aplicação das medidas de isolamento e
quarentena prevista na Lei 13.979/2020, deverão ser
observados os protocolos clínicos do coronavírus (COVID-19),
e deverão estar estabelecidas no Plano Nacional de
Contingência Nacional para Infecção Humana novo
Coronavírus (Covid-19), disponíveis no sítio eletrônico do
Ministério da Saúde.
Art. 27. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a
depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos
casos no Município.
Art. 28. Em caso de descumprimento das medidas previstas
neste Decreto aplica-se a penalidade de multa de 04 (quatro)
UPF (Unidade Padrão Fiscal), correspondente ao valor de R$
314,12 (trezentos e quatorze reais e doze centavos),
cumulativamente à suspensão ou cassação de alvará de
funcionamento e lacração do estabelecimento, assim como as
sanções previstas nos arts. 267 e 268 do Código Penal.
§ 1° A multa municipal será cominada em razão do
descumprimento das determinações, legais ou infralegais,
emanadas por autoridade estadual ou federal, destinadas a
conter, impedir, transmitir, disseminar ou propagar o COVID-
19, na hipótese em que tais determinações não venham
acompanhadas da imposição de qualquer sanção.
§ 2° Havendo reincidência, a multa do "caput" deste artigo será
aplicada:
I - pelo dobro de seu valor, na primeira reincidência,
correspondendo ao valor de R$ 628,24 (seiscentos e vinte e
oito reais e vinte e quatro centavos);
II - pelo triplo de seu valor, na segunda reincidência,
correspondendo ao valor de R$ 942,36 (novecentos e quarenta
e dois reais e trinta e seis centavos);
III- pelo quíntuplo de seu valor, na terceira reincidência,
correspondente ao valor de R$ 1.570,60 (mil quinhentos e
setenta reais e sessenta centavos);
IV- pelo décuplo de seu valor, a partir da quarta reincidência,
correspondente ao valor de R$ 3.141,20 (três mil, cento e
quarenta e um reais e vinte centavos);
§ 3° As penalidades constantes deste decreto poderão ser
aplicadas por qualquer agente público municipal com
atribuições de fiscalização, a despeito de sua lotação junto aos
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
§ 4°Os proprietários, administradores e clientes serão
responsabilizados solidariamente pelo descumprimento do
presente decreto.
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§ 5° Em caso de descumprimento dos artigos 3º, 13 e 25 deste
decreto, aplica-se a penalidade de multa de 01 (uma) UPF
(Unidade Padrão Fiscal);
Art. 29. A circulação em vias públicas de indivíduos
diagnosticados com COVID-19, configura crime de epidemia
disposto no art. 267 do Código Penal (“causar epidemia
mediante a propagação de germes patogênicos”), cuja pena é
de reclusão de 10 a 15 anos.
Parágrafo único. A circulação em vias públicas de munícipes
que estiverem aguardando resultado de teste de COVID-19,
sob termo de responsabilidade, configura delito do art. 268 –
infração de medida sanitária preventiva (“infringir
determinação do poder público, destinada a impedir introdução
ou propagação de doença contagiosa”), cuja pena é de detenção
de 1 mês a 1 ano, e multa.
Art. 30. A população poderá comunicar flagrantes e denúncias
sobre o descumprimento deste decreto pelos telefones 190, 192
e 193.
Art. 31. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 32. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

 
RAISSA DA SILVA PAES

Prefeita Municipal
 
 
 
 

ANEXO I
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO
ESSENCIAL AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE

TRABALHADORES
 

(em papel timbrado)
 
A (NOME DA EMPRESA), com sede em (CIDADE/UF), na
(ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ/ME sob o n°
(NÚMERO DO CNPJ), por seu representante legal que esta
subscreve, vem pela presente DECLARAR o que segue:
A (NOME DA EMPRESA) é uma empresa dedicada à
operação de (DESCREVER ATIVIDADES DA EMPRESA),
conforme CNAE e CNPJ em anexo.
De acordo com o Decreto Estadual n° 25.782 de 30 de janeiro
de 2021, as atividades realizadas pela (Nome da Empresa) são
consideradas serviços essenciais, conforme (INSERIR
INCISO E ALÍNEA QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE
DA EMPRESA) do artigo 1°, abaixo transcrito:
(citar dispositivo que contempla a atividade da empresa)
O(A) Sr(a). (NOME DO COLABORADOR), portador(a) do
RG n° (NÚMERO DO RG), inscrito(a) no CPF/MF sob o n°
(NÚMERO DO CPF), residente e domiciliado em
(ENDEREÇO DO COLABORADOR), é empregado(a) da
(NOME DA EMPRESA), ocupando a posição de (CARGO
DO COLABORADOR).
Em razão das atividades desenvolvidas pelo empregado (OU
PRESTADOR DE SERVIÇO), ao mesmo é necessário
deslocar-se entre sua residência e o estabelecimento da
empresa, (OU DO TOMADOR DE SERVIÇO) visto que a
proibição do trânsito do empregado causará interrupção das
atividades de serviços essenciais.
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O declarante ratifica a veracidade desta Declaração e a ciência
quanto à responsabilidade criminal em caso de falsidade.
Por ser expressão da verdade, firma-se a presente. Local e data.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
NOME DA EMPRESA (Informar telefone
para verificação das informações por parte das autoridades
estaduais e municipais)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SERVIÇO
ESSENCIAL AUTORIZAÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DE

SERVIDORES PÚBLICOS
 
 

(em papel timbrado)
 

A (NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE), com sede
em (CIDADE/UF), no (endereço completo), inscrita no
CNPJ/ME sob o nº (NÚMERO DO CNPJ), porseu
representante legal que esta subscreve, vem pela presente
DECLARAR o que segue:
De acordo com o Decreto Estadual nº 25.782 de 30 de
janeiro de 2021, as atividades realizadas pela (NOME
DO ÓRGÃO OU ENTIDADE) são consideradas
serviços essenciais, conforme inciso (INSERIR INCISO
QUE CONTEMPLA O ÓRGÃO OU ENTIDADE) do
artigo 1º, abaixo transcrito:

[citar dispositivo que contempla o órgão ou entidade]
O(A) Sr(a). (NOME DO SERVIDOR), portador (a) do
RG nº (NÚMERO DO RG), inscrito (a) no CPF/MF sob
o nº (NÚMERO DO CPF), residente e domiciliado em
(ENDEREÇO DO SERVIDOR), integra o quadro de
pessoal da (NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE),
ocupando o cargo de (CARGO DO SERVIDOR).
Em razão das atividades desenvolvidas pelo servidor, ao
mesmo é necessário deslocar- se entre sua residência e o
(NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE), visto que a
proibição do trânsito do servidor causará interrupção das
atividades de serviços essenciais.
O declarante ratifica a veracidade desta Declaração e a
ciência quanto à responsabilidade criminal em caso de
falsidade.
Por ser expressão da verdade, firma-se a presente. Local e
data.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU
ENTIDADE, NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE
(Informar telefone para verificação das informações por
parte das autoridades estaduais e municipais)
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ANEXO III
 

MODELO DE DECLARAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

 
 

 
 
NOME COMPLETO), portador (a) do RG n° (NÚMERO
DO RG), inscrito(a) no CPF/MF sob o n° (NÚMERO DO
CPF), residente e domiciliado em (ENDEREÇO), vem pela
presente DECLARAR que necessito deslocar-me para
(DESCREVER), de acordo com o Decreto Estadual n° 25.782
de 30 de janeiro de 2021.
O declarante ratifica a veracidade desta Declaração e a ciência
quanto à responsabilidade criminal em caso de falsidade.
Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.
Local e data.
ASSINATURA
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