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ISOLAMENTO SOCIAL E MEDIDAS 
RESTRITIVAS 

 
O MUNICIPIO DE SAPOPEMA,  desde o surgimento da Pandemia em decorrência do novo coronavirus – COVID-

19, implementou diversas ações para o combate do vírus.  
Alertamos sempre que o Isolamento Social é a melhor maneira de prevenção! Se puder, fique em casa, e se 

precisar sair, USE MÁSCAR, LAVE SEMPRE AS MÃOS COM ÁGUA E SABÃO E UTILIZE ÁLCOOL EM GEL! 
 

Diverso Decretos e portarias foram emitidos, todos estão no Portal de Transparência do Município, na ABA 
COVID-19. 

 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS: 

De Segunda a Sexta feira, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 (Exceto Hospital Municipal que funciona 24 
horas) 

 
FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO 

De segunda a sábado as 08:00 as 18:00 horas (exceto nos dois últimos sábados do mês que o funcionamento é 
das 08:00 as 13:00 horas) 

 
 Todos os locais foram notificados pela Vigilância Sanitária sobre as medidas de segurança, 

quantidade de clientes a serem atendidos e do USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS, bem como os 
Fiscais Municipais passam para fazer a vistoria. 

 
 Foram nomeados Fiscais Municipais para fiscalização tanto no comercio quanto em 
aglomerações (Portaria de nomeação está na Aba Covid-19), bem como foi criado o DISQUE 
DENUNCIA, pelo qual o Cidadão pode denunciar, festas, aglomerações, etc, pelos fones: 

 

43 99931 4767 
43 98412 8996 
43 98486 6412 

 
 Todas as pessoas com suspeitas de COVID-19, são monitoradas pela equipe de saúde, os quais 
realizam ligações diárias para avaliar as condições de saúde destas pessoas, bem como todos assinam 

termo de isolamento, do qual só é liberado, após a comprovada cura, ou descarte pelo teste do 
COVID-19. 
  

PREVINA-SE! JUNTOS VAMOS VENCER! 
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