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DECRETO Nº 2.585, DE 07 DE AGOSTO DE 2020.
Altera o Decreto nº nº 2.584, de 03 de agosto de 2020, que
estabeleceu restrições de ordem sanitária, incluindo o artigo
8º-A, delimitando o alcance de aplicação dos artigos 7º e 8º
daquele ato normativo.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE, no
uso de suas atribuições do art. 65, Inciso VII da Lei Orgânica
Municipal,
CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimento e
delimitação das restrições sanitárias estabelecidas no Decreto
nº 2.584, de 03 de agosto de 2020
DECRETA:
Art. 1º Fica incluído o artigo 8º-A no Decreto nº 2.584, de 03 de agosto de 2020, que vigorará com a
seguinte redação:
Art. 8º – A. Não enquadram-se nas vedações de que tratam os artigos 7º e 8º
deste Decreto:
I – a mera circulação de idosos e crianças em vias públicas e espaços públicos
de uso coletivo, sendo vedada a aglomeração;
II – a permanência de idosos em seus respectivos locais de trabalho;
III – a entrada e permanência de crianças e idosos em estabelecimentos de
saúde para realização de consultas, fisioterapia, exames laboratoriais, vacinação e outras necessidades inadiáveis referentes à saúde, inclusive em farmácias e salões de beleza, que também são considerados serviços de saúde;
IV – a entrada e permanência de idosos em estabelecimentos bancários e lotéricas para recebimento de proventos, pagamento de contas e outras atividades que não possam ser realizadas remotamente ou por terceiro.
Parágrafo único. O rol elencado neste artigo é meramente exemplificativo,
cabendo à autoridade competente para o julgamento de eventual recurso contra penalidade a avaliação do caso concreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Rio do Oeste, 07 de agosto de 2020.

HUMBERTO PESSATTI
Prefeito de Rio do Oeste

FLÁVIO MALIKOSKI
Chefe de Gabinete
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