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DECRETO Nº063 DE 22 DE ABRIL DE  2020. 

  

Dispõe sobre medidas de 
liberação e prevenção de 
pessoas com a finalidade de 
reduzir os riscos de transmissão 
do novo Coronavírus (COVID-
19), e adota outras 
providências. 
  

  

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO, usando das 

atribuições que lhe são previstas na Lei Orgânica do Município e inc. VII do art. 

24 da Constituição Federal de 1988,   

D E C R E T A:   

Art. 1° Ficam suspensas até o dia 01 de maio as atividades escolares 

na rede pública Municipal, devendo normalizar a partir do dia 04 maio com a 

obediência integral as normas de Segurança referendadas pela OMS(Organização 

Mundial de Saúde)  

Art. 2º Ficam normalizadas todas as atividades em estabelecimentos 

comerciais inclusive os que que não caracterizem natureza essencial. 

Condicionado seu funcionamento ao cumprimento de todas as normas das 

autoridades da Saúde e Vigilância Sanitária 

Art.3º Fica estabelecido o uso obrigatório de máscaras de proteção 

para evitar a transmissão do coronavírus (COVID-19), em qualquer 

estabelecimento público ou privado que estejam autorizados a funcionar, 

inclusive no transporte alternativo coletivo e transporte remunerado privado 

individual de passageiros no âmbito do Município de Tartarugalzinho. 

                  §1 0 É de responsabilidade de cada estabelecimento exigir o uso de 

máscara das pessoas, sendo expressamente proibido o ingresso nos 

estabelecimentos sem o uso da mesma. 

    §20 Poderão ser usadas máscaras descartáveis ou confeccionadas 
(caseiras), conforme orientação do Ministério da Saúde. 

                 Art. 40 Na defesa do interesse local e do bem estar da comunidade, o 

Poder Executivo exercerá a fiscalização sobre todas as atividades de natureza 

econômica e social instalados no Município e autorizados a funcionar pelo 

Decreto Municipal. como atividade prejudicial à saúde, à higiene e à segurança 



pública, podendo ensejar a cassação da Licença ou a Autorização do 

estabelecimento,  sem prejuízo das demais sanções civis e criminais. 

Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
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