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DECRETO MUNICIPAL N° 015/2022 -RETIFICAD0                07 de fevereiro de 2022.

DISP6E SOBRE AS REDIDAS DE PREVENCAO E
CONTROLE   PARA   0   ENFRENTAMENTO   DA
PANDEMA DO CORONAviRUS (COVID-19) NO
AMBITO   DO   MUNIcipIO   DE   MAGALIIAES
BARATA-PA, REVOGA 0 DECRETO N° 100/2021
E  DA  OUTRAS  PROVIDENCIAS  POR  TEMPO
INDETE~ADO.

A    EXCELENTISSIMA    SENHORA    MARLENH    DA    SELVA    B0RGFS,    PREFEITA

MUNICIPAL DE MAGALHAES BARATA, Estado do Pars, no uso das atribuic6es legais que lhe

confere a Lei Orginica do Municipio.

CONSIDERAND0 que a OMS - Organizap5o Mundial da Sadde, em mahifestapao, reconheceu o

surto do Coronavirus -COVID-19 como pandemia;

CONSIDERANDO a pandemia do Novo Coronavirus e o aumento de sua proliferapao no Brasil e

consequentemente no Estado do Para;

CONSIDERAND0 as recomendap6es n° 01  e 011/2020 do Minist6rio Ptiblico Estadunl que tratam

da Pandemia do Novo Coronavirus COVID - 19;

CONSIDERANDO o advento do Decreto N° 800, do estado do Pafa, de 31  de malo de 2020, que

disp6e  sobre  atualizacao  das  medidas  de  distanciamento  controlado  e  protocolos  especificos  para

reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades econ6micas e sociais;

CONSIDERANDO que o Municipio de Magalhaes Barata esth localizado numa zona prdxima aos

grandes centros populacionais do Estado e diariamente recebe pessoas advindas de vinos pontos onde

possuem casos suspeito e confirmados;

CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo govemo do Estado do Para, ainda em vigencia para

enfrentar a pandemia do Novo Coronavirus.

DECRETA:

Art. 1°. 0 Municipio integrante dr Zona 04 (bandeira verde), no Entanto mos ultimos 7 dias

com o balango epidemiol6gico municipal houve uma alta inesperada de casos novos de COVID-19,
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sendo assim resguardafa o exercicio e o funcionamento das atividades ptiblicas e privadas essencials,

vedada sua intermpgao, respeitadas as regras de prote9ao sanitalia e distanciamento controlado das

pessoas envolvidas,  admitindo-se tambem  a flexibiLizapao  de alguns  setores  econ6micos e  sociais,

desde que mediante o cumprimento dos protocolos Gerals, MEDIANTH 0BRIGATORmDADE da

adocao de todos os protocolos sanitdrios estabelecidos na prevengao do COVID-19.

Art. 2°. Ficam proibidas aglomerapdes, reuni6es, manifestap6es, em locals phblicos, para fins

recreativos, com audiencia superior a 50 (Cinquenta) pessoas.

Art. 3°. Fica permitida a realizapao de eventos privados em locais fechados, com audiencia de

ate 50 (cinquenta) pessoas, limhados a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento,

com comprovapao da Carteira de Vacinapao antes do evento e/ou com resultado de PCR-RT com ate

48h antes do evento.

Art. 40.   Ficam  autorizados  a funcionar restaurantes,  lanchonetes,  bares e estabelecimentos

afins,  respeitadas  as  regras  de  ocupapao  de  espapo  e  MEDIANTE  0BRIGATORIEDADE  da

apresentapao  da Carteira de  Vacinapao  de  la e  2a  dose e  ado9ao  de todos  os  protocolos  sanitarios

estabelecidos na prevencao do COVID-19.

Art. 50.  Ficam PROIBIDO a funcionar, respeitados os termos do presente Decreto:

I - Casas de shows e estabelecimentos afins, ben como, a realizapao de shows e festas abertas

ao ptlblico; e,

H - a presenca de phblico em eventos  esportivos.  Havendo discordincia o mesmo  ficando

suspenso;

in -  entrada de carros de piquenique mos balneinos da cidade.

Art. 6°.  Ficani autorizadas a funcionar academias de ginasticas, barbearias, sal6es de bele2a

e  estabelecimentos afins  com agendamentos  pievio, tendo por capacidade  maxima  de  50%  de  sua

lotapao, respeitadas as regras gerais MEDIANTE 0BRIGAT6RIEDADE  da adocao de todos os

protocolos sanitinos estabelecidos na prevengao do COVID-19.
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Art. 7°.  Lojas de conveniencia fican AUTORIZADOS o funcionamento desde culnprindo as

normas de seguranca sanitaria, tendo sua capacidade limite de 50% e distanciamento de I,5 metros de

cada mesa, e a apresentapao da carteira de vacinacao de la e 2a dose sao OBRIGATORIO.

Art.  8°.  mercados  e  estabelecimentos  afins  devem  observar  quanto  ao  seu  funcionamento,

MEDIANTE OBRIGATORIEDADE da adogao de todos os protocolos sanitinos estabelecidos na

preveneao do COVID-19, o seguinte:

I-          Controlar  a  entrada  de  pessoas,  respeitando  a  50%  (cinquenta  por  cento)  de  sua

capacidade de lotacao;

11-         Apresentapao dacarteirade vacinagao de la e 2a dose;

Ill-        Fomecer altemativas de higienizapao (agua e sabao e/ou alcool em gel);

IV-       Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem mascara;

Art. 9°.   Balnearios ficani AUTORIZADOS o funcionamento com sua capacidade maxima em

50%, seguindo as regras de distanciamento minima de I,5m (urn inteiro e cinco decimos metros) para

pessoas com mascara.

Art.  10.    Fica  permitida  a  realizapao  de  oultos,  missas  e  eventos  religiosos  presencial  com

pdblico malimo em 50% da capacidade do espaeo, respeitada distincia minima de I ,5m para pessoas

com mascara, com a obrigatoriedade de fomecimento aos participantes de altemativas de higienizapao

(agua e sabao e/ou alcool em gel).

Pardgrafo tinico. A regra do caput se aplica a todos os estabelecimentos que comercializem

produtos e servigos em geral, salvo aqueles que possuam regra especifica neste decreto

Pal.agrafo primeiro. Que as equipes de Estrategia Satde da Familia -ESF, fapam uma busca

ativa da populapao sob sua responsabilidade, priorizando o atendimento domiciliar aos grupos mais

vulnefaveis ou de risco (Idosos, Mulheres gfavidas, etc.);

Pardgrafo segundo. Que o Agente Comunitirio de Sadde (ACS), auxilie a equipe de sahde

na identificapao de casos suspeitos do COVID-19, tanto na unidade basica de sarfude como durante as

visitas domiciliares;
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Art.  Ilo.  Fica  determinado  o  uso  obrigat6rio  de  mfscaras  para  fins  de  prote¢ao da

popu]a¢ao e Alcoo] em Gel.

Art.  12°.  As  medidas  previstas  neste  Decreto  vigorarao  por  tempo  de  30  dias,  sendo

revogado de acordo com as nomas sahitina municipal.

Art. 13°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

DE-SE A CIENCIA, REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete  da  Excelentissima  Senhora Prefeita Municipal  de  Magalhaes  Barata-PA,  07  de

Fevereiro de 2022.

RAELENAhav-A BORGES

P refeita Municipal
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