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PREFEITURA MUNICIPAI. DE RUR6POLIS
GABINETE MUNICIPAL

DECRETO N° 233, DE 24 DE MARC0 DE 2020

DISP6E    SOBRE    0    ESTABELECIMENTO    DE
NOVAS        MEDIDAS       TEMPORARIAS        PARA
ENFRENTAMENTO  DA  EMERGENCIA DE SAODE
PUBLICA    DE    IMPORTANCIA    INTERNACIONAL
DECORRENTE DO NOVO CORONAviRUS-COVID-
19 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0  Prefeito  Municipal  de  Rur6polis  Senhor  JOSELINO  PADILHA,  no  usa  de  suas
atribuie6es legais e com fundamento no Art.  53,  lndsos 11 e Xxvl  da Lei Organica do
Municipio de  Rur6polis.

CONSIDERANDO a existencia de pandemia do COVID-19 (Novo  Coronavirus),  nos
termos declarados pela Organizacao Mundial de Sadde (OMS);

CONSIDERANDOo  Decreto  n°  609,  de  16  de  margo  de  2020,   do  Govemo  do
Estado  do  Pa fa,  que  disp6e  sabre  as  medidas  de  enfrentamento,   no  ambito  do
Estado do Pa fa, a pandemia do corona virus COVID-19.

CONSIDERANDO  que  a  situacao  demanda  o  urgente  emprego  de  medidas  de

prevengao,  controle e  conteneao de  riscos,  danos e  agravos a sadde  pdblica,  a fim
de evitar a disseminacao da doenca no Municipio de Rur6polis/PA.

DECRETA:

Art.10 Em ateneao ao art.14 do Decreto Estadual  n° 609, de  16 de marco de 2020,
fica determinado o fechamento de academias, bares,  restaurantes, casas notumas e
estabelecimento  similares,   a  partir  de  24  de  marap  de  2020,   pelo  prazo  deste
decreto,   excetuado   o   serviap   de   delivery   e   retirada   de   comida   devidamente
embalada.

§  10  Fica  recomendada,  pelo  prazo  do  decreto,  a  suspensao  de  celebrae6es  com
pdblico em todos os espaaps religiosos no ambito do municipio de Rur6polis.

§   2°   Fica   recomendado   a   rede   bancana,   pdblica   e   privada,   que   invista   em
propaganda   para   estlmulo   a   utilizaeao   de   meios   altemativos   ao   atendimento
presencjal, a fim de evitar a aglomeraeao de pessoas em suas ag6ncias.
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Art.  2F Fica  determinado  que  os  estabelecimentos  comerdais
hofario de funcionamento:

terao  o  seguinte

I -De segunda a sabado das O8hoo as 13hoo.

§   1°   Os  estabelectmentos  comerciais  devefao  organizar  filas   para   atendimento,
acesso  ou  pagamento,  de  forma  que  as  pessoas  fiquem  a  pelo  menos  1,5m  de
distancia umas das outras.

§ 2° Os estabelecimentos comerciais deverao orientar os colaboradores e  clientes a
adotarem  medidas de  seguranga e  higiene  comum  a todos,  como de  alcool  em  gel
ou higienizaeao peri6dica das maos com agua e sabao.

§  3°  0  hofario  previsto  neste  artigo  nao  se  aplica  aos  mercados,  supermercados,
feiras,  apeugues,  postos de combustiveis (exceto  lojas de conveniencia) farmadas,
drogarias,  bern como hot6is, pousadas e similares,  desde que adotadas as medidas
estabelecidas pelas autoridades de sadde de prevengao ao contagio e conteneao da
propagacao de infeceao viral relativa ao COVID-19.

§  4°  0  funcionamento  de  mercados,  supermercados,  feiras,  aeougues,  postos  de
combustiveis (exceto  lojas de conveniencta) farmacias,  drogarias e similares  devefa
observar as seguintes regras:

a) Controle de acesso a  1  (uma) pessoa por familia,  de prefenencia fora do grupo
de risco,  sempre que pos§ivel;

b) Limitaeao  do  ndmero de  clientes  a  1  (uma)  pessoa  a  cada  10  m2  (dez  metros

quadrados) do estabeledmento;
c)  Limtaeao  dos  quantitativos  para  a  aquisieao  de  bens  essencjais  a  sadde,  a

higiene e a alimentaeao,  sempre que necessario para evitar a esvaziamento do
estoque.

Art.  3°  Em   caso  de  descumprimento  das  medidas  previstas  neste   Decneto,   as
autoridades    competentes    devem    apurar   as    eventual.s    prati.cas    de    I.nfrae6es
administrativas,   com  a  aplicacao  de  multas,   Interdi§ao  total  da  atlvidade  e
cassa§ao  do  alvafa  de  funcionamendo,  sujeitando  alnda   os   lnfratores   na
pratlca do crime prevlsto no art. 268 do C6digo Penal.1

I Art  268 - InfringIT determirmeao do poder ptiblico, destimde a impedir introdu9ao ou propaga9ao de doenga

contagiosa:
Pena -deten9ao, de urn m6s a urn ano, e mu]ta.
Parigrafo  tinico  -  A  pena  6  aumentada  de  urn ter9o,  se  o  agente  6  funcionario  da  sinde  p`1blica  ou exerce  a
profissao de medico , farmac6utico, dentista ou enfermeiro.
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Art. 4°-Este  Decreto entra em  vigor na data de sua publicaeao,  e produzira efeitos
enquanto perdurar o estado de emerg6ncia causada pelo Coronavirus.

Art. 5o Publique-se e Cumpra-se.

Rur6polis-PA, 24 de marap de 2020.
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