FUNCIONAMENTO DOS
SERVIÇOS E ATIVIDADES
ESSENCIAIS

CONTRA
#FIQUEEMCASA

DECRETO MUNICIPAL Nº 143 DE 15 DE MAIO DE 2020 – COVID-19
ATIVIDADES
Abastecimento de água, gás, energia,
telefonia e internet
Açougues, feiras, peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas
Agências bancárias e loterias (utilizando o
protocolo de segurança visando evitar a
aglomeração de pessoas na área interna e
externa do estabelecimento)
Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade
Borracharias
Consultórios veterinários
Depósitos e distribuidoras
Distribuidora de água mineral e gás de
cozinha*
Empregadas domésticas
Escritórios de advocacia
Farmácias e Drogarias
Geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica, incluído o fornecimento
de suprimentos para o funcionamento e a
manutenção das centrais geradoras e dos
sistemas de transmissão e distribuição de
energia;
Serviços de informação, internet, e comunicação

Laboratórios
Lojas de auto peças, auto elétricas
Lojas de conveniências de postos de
combustíveis
Lojas de insumos agrícolas, produtos de
alimentação de animais de pecuária, de
ração, alimentação de rebanho bovino,
criatórios de peixes, aviários, pocilgas, animais domésticos e de prevenção, controle
e erradicação de pragas dos vegetais e de
doenças de animais
Lojas de materiais de construção, de
ferragens, ferramentas, material elétrico,
material hidráulico, tintas, vernizes e materiais para pintura; tijolos, vidraçaria, madeira e artefatos de cimento, marcenarias e
serralherias
Lojas de produtos hospitalares
Lojas de vendas de peças automotivas,
lojas de vendas de veículos automotores
Móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos
Oficinas mecânicas; oficinas de reparação
de veículos automotores e de bicicletas
Padarias e confeitarias
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ATIVIDADES
ABERTURA
Pet shops, lojas de produtos para animais,
medicamentos veterinários e comércio de
7h
insumos agrícolas
Postos de combustíveis
Livre
Prestação de serviços de assistências à
saúde com serviços médicos ambulatoLivre
riais, visando a diminuição da sobrecarga
da rede pública e privada
Prestadores de serviços de manutenção
de rede elétrica e abastecimento de água,
7h
tais como: bombeiros hidráulicos, eletricistas, eletricistas, mecânicos
Prestadores de serviços de saúde, serviços odontológicos de urgência, médicos,
psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e
7h
outros profissionais da saúde e fornecedores de insumos de importância à saúde
Produtos de saúde, farmacêuticos, óticos,
7h
higiene
Restaurantes na modalidade delivery
8h
Serviço de urgência de assistência à saúde
Livre
dos animais
Serviços de construção civil
7h
Serviços de escritório, de apoio administrativo, serviços financeiros, serviços de
7h
seguros, e outros serviços prestados escritórios e profissionais liberais
Serviços de prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença
7h
dos animais
Serviços de vacinação
Livre
Serviços notariais e de registros necessários ao exercício da cidadania, à circulação
da propriedade, à obtenção da recuperação de créditos dentre outros direitos
7h
similares, indispensáveis à comunidade e
ao funcionamento de atividades econômicas essenciais
7h
Serviços postais, Lan house
Serviços públicos essenciais municipais
Livre
Serviços que tratem em caráter continuado
pacientes oncológicos, cardiovasculares,
7h
renais, diabéticos, obstétricas e pediátricos
Supermercados, mercados e mercearias
Transporte e entrega de cargas em geral
Varrição, limpeza pública, coleta e tratamento de lixo orgânico e reciclável
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*sem restrição de horário em delivery

O MUNICÍPIO PRECISA VENCER ESSA BATALHA. INFORME-SE. PREVINA-SE.
visite o nosso portal ou acesse pelo QR-CODE

eirunepe.am.gov.br

