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DECRETO N° 024/2020, DE 04 DE JUNHO DE 2020

Certidao
Eu THAISE SILVA LIMA, servidora
efetiva Decreto N* 011/2020,certifiedque o
expediente acima foi publicado no mural da

Prefeitura Municipal de Sapucaia no dia:
CJ ^ / f '

j ( /

DISPOE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE
ENFRENTAMENTO DECORRENTE DO NOVO
CORONAVIRUS (COVID-19), E DA OUTRAS

/Vv̂ A PROVIDENCIAS.

Data:
Por sgr verdade, firmo o presente.

^ss.:

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
politicas sociais e economicas que visem a redu9ao do risco de doen9a e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitario as a9oes e servi9os para sua promo9§o, prote9§o e
recupera9ao, na forma do artigo 196 da Constitui9ao Federal de 1988;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 9.051, de 13 de maio de 2020, que institui, no ambito
do Estado do Para, a obrigatoriedade de uso de mascaras em vias e logradouros publicos,

como medida de conten9ao ao coronavirus (Covid-19);

CONSIDERANDO o cenario mundial acerca do enfrentamento a dissemina9ao do
Coronavirus (Covid-19), e a necessidade de medidas preventivas complementares para evitar
a expansao da epidemia;

CONSIDERANDO, ainda, criterios de razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear

os atos administrativos.
CONSIDERANDO Decreto Estadual de N° 800 DE 31 DE MAIO DE 2020, Que Institui o
Projeto RETOMAPARA, dispondo sobre a retomada economica e social segura, no ambito

do Estado do Para, por meio da aplica9ao de medidas de distanciamento controlado e
protocolos especificos para reabertura gradual e funcionamento de segmentos de atividades
economicas e sociais.

DECRETA:

Art. 1°. Enquanto perdurar a situa9ao de emergencia de Saude, fica determinado o
uso obrigatorio de mascaras de prote9ao facial, preferencialmente de uso nao profissional:

I - Para desempenho das atividades em repart^oes publicas e privadas;

II - Para acesso aos estabelecimentos comerciais de modo geral inclusive aqueles
considerados essenciais (Supermercados, farmacias, entre outros);
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III - Para uso de Taxi, mototaxi ou qualquer outro transporte compartilhado de
passageiros.

IV - nos espa^os de acesso aberto ao publico, incluidos os bens de uso comum da
populatpao;

I - no interior de:

a) estabelecimentos comerciais, por consumidores, fomecedores, clientes, empregados e
colaboradores;

b)em repart^oes publicas, pela populai^ao, por agentes publicos, prestadores de servi9o
e particulares.

§ 1° - O uso de mascaras de prote^ao facial constitui condi9ao de ingresso e freqiiencia

eventual ou permanente, nos recintos a que alude o inciso II deste artigo.
§ 2° - O nao cumprimento das determina9oes previstas no presente decreto, alem das

penalidades previstas no artigo 268 e artigo 330 do codigo penal, acarretara as devidas

san9oes administrativas, civil e penal do agente infrator, advindas do poder de policia e
multa.

Art. 2° Fica instituido a retomada ecnomica, que visa o restabelecimento economico

gradativo e seguro, definido segundo a capacidade de resposta do Sistema de Saude e os

niveis de transmissao da Covid-19, por meio da aplica9ao de medidas de distanciamento

controlado e protocolos especificos para reabertura e funcionamento gradual de segmentos de

atividades economicas e sociais no municipio de Sapucaia.
Art.3° Ficam os bares, restaurantes, lojas de conveniencia e similares autorizados a

funcionarem ate as 00:00, a partir do dia 04 de junho de 2020, com a ado9ao dos seguintes

procedimentos:

II - o responsavel pelo estabelecimento devera controlar o fluxo de clientes, de maneira

a possibilitar o distanciamento minimo de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas;

II - as mesas deverao distanciar-se umas das outras em pelo menos 2m (dois) metros, de

sorte que estas deverao comportar, no maximo, 50% de sua capacidade de cadeiras;

IV - os usuarios deverao entrar e sair do ambiente trajados com mascaras de prote9ao;

na entrada dos referidos estabelecimentos devera haver lavatorio com agua

corrente, e disponibiliza9ao de sabao;
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VI - o responsavel pelo estabelecimento devera adotar poh'tica de utiliza^ao do
de maneira a proibir a permanencia de pessoas junto ao balcao de atendimento;
VII - as bebidas comercializadas para consumo no ambiente deverao ser servidas em
copos descartaveis;
VII - o interior dos estabelecimentos devera manter condifoes higienicas adequadas,
promovendo a limpeza dos utensi'lios utilizados no estabelecimento com alcool em gel
70%;

I - fica vedada a utiliza9ao de carro de som, musicas ao vivo ou outros meios que
propiciem a aglomeraqiao de pessoas, podendo, no entanto. contar com som ambiente
eletronico;

X - fica expressamente proibida a atividade de dan<?a por parte dos usuarios, a fim de
que se impe9a o contato fisico entre as pessoas, devendo, para tanto, os responsaveis
pelos estabelecimentos adotarem essa polltica de funcionamento em seus
empreendimentos.
PARAGRAFO UNICO. O servi90 de delivery relativo as atividades essenciais esta

autorizado a funcionar sem restri9ao de horario.

espa9o,

Art. 4° - As academias de atividades fisicas e similares poderao funcionar, a partir do

dia 08 de junho de 2020, de maneira condicionada, nos termos seguintes:

I - no horario de funcionamento das academias. das 6h as 23h, deverao ser observados

os criterios sanitarios da Organiza9ao Mundial da Saude, com freqiiente higieniza9ao do

local e aparelhos, estes a cada ciclo de alunos;

II - os horarios de atendimento deverao ser fracionados sob regime de previo

agendamento, a ser administrado pelo representante do estabelecimento, isto de maneira

a possibiiitar o distanciamento rm'nimo de 2m (dois metros) entre as pessoas;

III - disponibilizar, na entrada dos referidos estabelecimentos, lavatorio com agua

corrente e sabao e, em seu interior, alcool em gel 70%;

IV - o estabelecimento devera contar com janelas e portas para renova9ao e circula9ao

do ar;

V - a academia nao podera manter regime de revezamento de aparelho e acessorio;

VI - as academias deverao exigir que cada aluno traga seu proprio kit pessoal de

higiene, nele inclmdos garrafa de agua, toalha de rosto, mascara, flanelas e alcool em
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VII - o responsavel pelo estabelecimento devera semanalmente desinfetar todas as suas
salas;

VIII - deverao, o responsavel pela academia e seus prepostos, orientar os clientes acerca
das novas Medidas de uso do espa90 e dos equipamentos;

Art. 5°. As atividades de condicionamento fisico ao ar livre, devem ser observadas a
higienizaijao, obrigatoriedade do uso de mascaras e a proibifao de aglomera9ao de pessoas,
com o seguinte distanciamento:

I - Caminhada,deve ser mantida a distancia de 5 metros da pessoa que esta a sua frente;

II - Corrida,deve ser mantida a distancia de pelo menos 10 metros da pessoa que esta a
sua frente;

III - Pedalada, deve ser mantida a distancia de pelo menos 20 metros da pessoa que esta
a sua frente.

Art. 6° - Ficam os templos religiosos autorizados a funcionarem, a partir do dia 04

de junho de 2020, sob regime limitado, respeitando as seguintes determina9oes:

I - na entrada do estabelecimento onde se realizam os cultos religiosos devera haver um

lavatorio com agua corrente, sabao e alcool em gel 70%;

- a permanencia no interior desses recintos devera estar condicionada ao uso de

mascaras;

II - a ocupa9ao maxima destes estabelecimentos ficara limitada a 30% (trinta por cento)

-8 vj de sua capacidade;

III - os lideres religiosos dos respectivos estabelecimentos deverao orientar os

freqiientadores quanto as medidas de seguran9a. higiene e distanciamento entre pessoas;
3 IV - fica proibida a participa9ao de pessoas do grupo de risco nos eventos,

compreendido entre estes os idosos acima de 60 (sessenta anos) e crian9as de ate 12

(doze) anos de idade.
Art. 7° - As autoriza9oes mencionadas nos artigos anteriores estao condicionadas a

previa licen9a da autoridade sanitaria local, a qual devera promover a fiscaliza9ao in loco

para deferir a reabertura das atividades.

Art. 8° - Independentemente das medidas adotadas no artigo anterior, a fiscaliza9ao

de autoridades sanitarias sera permanente, de sorte que, em caso de descumprimento do

presente Decreto, sera considerado como infra9ao gravissima, sendo as atividades

imediatamente suspensas, sem prejuizo da aplica9ao de multas previstas em leis relativas ao
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descumprimento de determina^oes dos orgaos fiscalizadores do Municipio de Sapucaia, sem
prejuizo da responsabilizagao civil e criminal e, tambem, de forma progressiva:

I - multa de RS 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (hum mil reais).

II - a multa sera aplicada em dobro em caso de reincidencia.

Art. 9°. O expediente na Administrate Publica Municipal Direta e Indireta sera de 7h as
13h, com excefao das areas de seguran9a publica, saude e administrate tributaria, que
poderao adotar horarios diferenciados para evitar prejuizo ao atendimento do interesse
publico.

02 2 -8 .O =3 75 03
T--i =6 0 ^ •5 §1°. O trabalho remoto continuara a ser realizado em todas as unidades em que isto seja

possivel e sem que haja prejuizo ao interesse publico e ao atendimento a populato.
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^5* % §2°. Fica permitida a realizato de reunioes presenciais, com no maximo 10 (dez)

pessoas, adotadas as medidas de proteto sanitaria e distanciamento dos participantes.
)n §3°. Fica permitida a realizato de sessoes presenciais de contrata9oes essenciais, com a

(• participa9ao de um representante por empresa concorrente,adotadas as medidas de
sj

prote9ao sanitaria e distanciamento dos participantes.
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Art. 10. Os orgaos e entidades da Administra9ao Publica Municipal Direta e Indireta

devem manter suspenses:

I - O licenciamento e/ou autoriza9ao para festas, shows eventos reunioes e/ou

manifesta9oes de carater publico ou privado de qualquer especie;

II - O deslocamento no territorio nacional ou intemacional de servidores publicos e

colaboradores eventuais da administra9ao publica municipal, salvo com expressa

autoriza9ao do chefe do executivo municipal;

III - o atendimento presencial nos orgaos e entidades da Administra9ao Publica

Municipal, quando este puder ser mantido de modo eletronico ou telefonico;

IV - o agendamento de novos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo,

ainda que fora do prazo mencionado no caput deste artigo, enquanto estiver vigente o

presente Decreto;
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V - a concessao e o gozo de ferias, licen^a-premio ou licenga para tratar de interesses

particulares nos orgaos e entidades da area de seguran^a publica e de saude ou de

qualquer outro setor estrategico para conten9ao da pandemia.

Art. 11. Permanecem suspensas as aulas presenciais das escolas da rede de ensino

publico Municipal de Educatpao Infantil e Ensino Fundamental em consonancia com o

Decreto Estadual n° 800 de 31 de maio de 2020, onde sera utilizada as atividades on-line por

meio da plataforma link: , , httDs://sites.googIe.com/view/Ddesapucaia/inicio". atraves das

midias sociais, materiais impressos e outros recursos tecnologicos necessario.

Art. 12. Permanecem proibidos eventos, reunioes, manifesta9oes, passeatas/carreatas, de

arater publico ou privado e de qualquer natureza, com audiencia maior ou igual a 10 (dez)

essoas, enquanto durar este decreto, salvo reunioes de equipes de enfrentamento a COVID-
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II - a higienizar bancos, pisos, corrimoes e demais areas de uso comum com

desinfetante hipoclorito de sodio a 0,1% a cada conclusao de trajeto;co
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III - nao permitir a entrada em seus veiculos de pessoas sem mascara.

Art. 14. Os estabelecimentos comerciais e de serv^os das atividades essenciais, devem,

quanto ao seu funcionamento, observar o seguinte:

I - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo familiar,

respeitando a lota9ao maxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade,

inclusive na area de estacionamento;

II - seguir regras de distanciamento, respeitada distancia minima de 1,5 metro para

pessoas com mascara;

III - fornecer altemativas de higieniza9ao (agua e sabao e/ou alcool gel);

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

V -observar os horarios de funcionamento previstos no Anexo II deste Decreto; e,
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§1°. Fica recomendado que nos estabelecimentos que possuam caixas ou estates de
pagamento, elas sejam ocupadas de maneira intercalada, a fim de respeitar o
distanciamento mi'nimo.

§2°. As feiras de rua deverao respeitar as regras deste artigo, no que for compativel.

Art. 15. Fica criado o Comite Municipal de combate e enfrentamento ao Coronavirus
(Covid-19), formado por servidores publicos.

Paragrafo Unico - Todas autoridades publicas municipal, especialmente as
mencionadas no caput deste artigo, que tiverem ciencia do descumprimento das normas deste

Decreto deverao comunicar a Policia Civil, para que adotem as medidas de investigagao

criminal cabiveis.

Art. 16. Seguindo as diretrizes dos Ministerios da Justiga e Seguranga Publica e da

Saude. todo cidadao que adentrar no territorio do municipio de Sapucaia- PA, proveniente do

exterior ou de qualquer outra regiao de nosso pais, devera seguir os protocolos indicados, que

recomendam isolamento domiciliar de 14 (quatorze) dias.

Paragrafo unico - O descumprimento da referida medida acarretara a responsabilizagao

civil, administrativa e penal do agente infrator, nos termos da portaria interministerial n° 5, de

17 de margo de 2020 e art. 268 do codigo penal.

Art. 17. Quanto aos servigos funebres os mesmos serao submetidos a novas regras

impostas por este decreto enquanto perdurar a pandemia do coronavirus COVID-19.
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I - Durante os cuidados com o cadaver, so deve estar presente na sala de

TANATOPRAXIA, os profissionais estritamente necessarios, limitando ao numero de 3

(tres) e todos com Epi’s obrigatorias tais como: Gorro, oculos de protegao ou protetor

facial, mascara cirurgica, avental impermeavel, bota impermeavel e luvas de alto risco e

procedimento.

S'b'J II - Cada familia, obrigatoriamente devera apresentar um responsavel para assinar um
® ^ termo de responsabilidade de controle de pessoas no velorio e informar a empresa

funeraria se vira pessoas de qualquer outra regiao, uma vez que estes deverao ficar em

quarentena e isolamento social por 14 dias e so poderao ir ao velorio usando mascaras

cirurgicas e luvas, mantendo- se sempre 2 metros de distancia das outras pessoas.
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III - So sera permitido duas pessoas na recep9ao ou escritorio da empresa funeraria
momento da contratagao dos serviQos.

no

IV - Fica limitado o tempo de velorio em 06 horas, para posterior causada pelo COVID-
19 (novo Coronavirus); sepultamento, podendo ser prorrogado para as 07:00 horas do
dia seguinte caso o tempo maximo de dura9ao do velorio expire apos as 18:00.

V - Fica proibido a abertura da uma no cemiterio na hora do sepultamento e a mesma
devera ficar lacrada durante todo o velorio.

VI - So podera ficar ao entomo da uma mortuaria o numero maximo de 08 (oito)
pessoas.

VII - Os obitos que nao tiverem relacionado como sendo casos confirmados ou
suspeitos de coronavirus, poderao ser liberados para velorios, desde que respeitada as
recomenda9oes anteriores.

VIII - Os obitos que forem confirmados ou suspeito de coronavirus, o corpo nao sera
velado e encaminhado diretamente para sepultamento.

Art. 19. A fiscaliza9ao de todas as disposi9oes deste decreto sera exercida pelo orgao de
Vigilancia Sanitaria do municipio, pelo 17° Pelotao Destacado de Sapucaia, Secretaria
Municipal de Finan9as, bem como, demais orgaos detentores do poder de policia, bem como,

demais orgaos detentores do poder de policia, que deverao trabalhar em conjunto com a
devida aplica9ao de suas legisla9oes especificas.

Art. 20. O nao cumprimento das determina9oes previstas no presente decreto, alem das

penalidades previstas no artigo 268 e artigo 330 do codigo penal, acarretara as devidas

san9oes administrativas, civil e penal do agente infrator, advindas do Poder de Policia e multa.

Art. 21. Ficam os orgaos responsaveis pela fiscaliza9ao do municipio, autorizados a
aplicar san9oes ao descumprimento de determinaqoes deste decreto, independente da
responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira progressiva:

CertidaoI - advertencia;
Eu THAISE SILVA LIMA, servidor?
efetiva Decreto N® 011/2020,certifico que c
expediente acima foi publicado no mural da

Prefeitura Municipal de Sapucaia no dia:
Data: 0*5 / 6

Porter verdade,firmp o presente.
rirQ/ii* J*.

II -multa de 500 (quinhentos) para pessoas juridicas,
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III - multa de 50 (cinqiienta) para pessoas fisicas e pessoas juridicas enquadradas na
categoria de Micro Empreededor Individual (MEI), Micro Empresa (ME) e Empresa de
Pequeno Porte (EPP’s);

§ 1° -Todas autoridades publicas municipal, especialmente as mencionadas no caput
deste artigo, que tiverem ciencia do descumprimento das normas deste Decreto deverao
comunicar a Policia Civil, para que adotem as medidas de investiga9ao criminal cabiveis.

§ 2° - O valor arrecadado com as multas serao destinadas ao combate do coronavirus
COVID19.

Art. 22 . Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao, e podera ser revista
qualquer tempo, de acordo com a evolu^ao epidemiologica da COVID-19 no Municipio,

assim como os demais atos normativos exposto pelo Govemo Federal e Governo Estadual,
com mesma natureza deste Decreto.

Art. 23. Fica revogado o Decreto Municipal de n° 22, de 25 de Maio de 2020.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica9ao e podera ser revisto a
qualquer tempo, de acordo com a evolu9ao epidemiologica do COVID-19 no Estado e
Municipio.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapucaia, em 04 de Junho de 2020.

CertidaoMarcos Venieios Gomes
Prefeito Municipal

Mandato 2017/2020
Eu THAISE SILVA LIMA, servidora
efetiva Decreto N?011/2020,certifico que o
expediente acima foi publicado no mural da

Prefeitura Municipal de Sapucaia nodia:
Data: <C2 / O6 / Dtl ' In

Por ser verdade,firmoo present*vJhcjLiX) l .tv*L^ss.:




