
DECRETO N° 238,  DE 28 DE ABRIL DE 2020

DECLARA       SITUACAO       DE       EMERGENCIA       NO
MUNIcipIO   DE   RUR6POLIS   E   DISPOE   SOBRE   AS
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE          SAODE          PU BLICA          DE          IIVIPORTANCIA
INTERNACIONAL          DECORRENTE         DO          NOV0
CORONAviRUS-COVID-19           E           DA           OUTRAS
PROVIDENCIAS.

0   Prefeito   Municipal   de   Rur6polis   Senhor   JOSELIN0   PADILHA,   no   uso   de   suas
atribuieees  legais  e  com  fundamento  no  Art.  53,   lnctsos  11  e  Xxvl  da  Lei  Organica  do
Municipio de  Rur6polis.

CONSIDERANDoa   existencia   de   pandemia   do   COVIDjl9   (Novo   Coronavirus),   nos
temos declarados pela Organizaeao Mundial de Sallde (OMS);

CONSIDERANDO o  Decreto  n° 609,  de  16 de marap de 2020,  do Governo do Estado  do
Pars,  que  disp6e  sobre  as  medidas  de  enfrentamento,  no  ambito  do  Estado  do  Pa fa,  a

pandemia do corona virus COVID-19.

CONSIDERANDO  a  decisao  do  Supremo  Tribunal  Federal  =  STF,  proferida  em  24  de
mar9o de 2020,  nos autos da  Medida Cautelar na Agao Direta de  lnconstitucionalidade n°
6.341  -Distrito Federal, da lavra do Ministro Relator Marco Aufelio.

CONSIDERANDO  a  competenCia  concorrente  normativa  e  administrativa  municipal,  por
se tratar de questao de saLlde pdblica voltada ao coletivo,  objetivando a protegao de todos
os cidadaos,  indistintamente.

CONSIDERANDO  a  necessidade de tomada  de  medidas  urgentes e  mais severas para
confer a cjrcLIlacao e aglomeracao de pessoas.

DECRETA:

Art.1°  Fica  declarada  SITUACAO  DE  EMERGENCIA em  Satide  pdblica  no  Municipio  de
Rur6polis/PA,  em razao da panc]emla de aoenpe  infecclosa viral  resplrat6rla -COVID-19,
enquanto    perdurar    a    emergencia    de    sadde    pdblica    de    importancia    intemacional
decorrente do Coronav{rus.

Art.  2°  Para  fins  de  gestao  e  acompanhamento  da  referida  Sltuaeao  de  Emergencia
Municipal, fica instituido o Comite de Gestao de Crise, com a seguinte composigao:
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I        Gabjnete do prefejto,.
11        Secretaria Munidpal de sadde-SEMSA;
111.       Secretaria Municipal de Admin.`stracao e plar\eiamento -SEMAP.,
lv.       Secretaria MuniCipal  de  Finances-SEMFIN;
V.      Secre{aria Muricrpal de Educa8§o, Culfura e Desporfos -SEMECD,.

Vl.       Secretaria Munidpal do Trabalho e promogao social -SEMTRAS.

Paragrafo   tlnlco.  A  coordenacao  do   Comite  de  Gestao  de  Crise  ficafa  a  cargo  do
Gabinete do Prefeito e da Seoretaria Municipal de Sadde.

Art,  3°  Compete  ao  Comite  de  Gestao  de  Crise  adotar  as  medidas  necessarias  para
monitorar   e   se   contrapor   a   disseminagao   da   Covid-19,   doenca  causada   pelo   novo
Coronavrfus.

Art.  40  Ficam  suspensos,  a  partir  de   16  de  abril  de  2020,  todos  os  eventos  pdblicos
agendados   pelos   6rgaos   ou   entldades   municipais,    devendo   tais   encontros    serem
remarcados  oportunamente  ap6s  oitiva  do  Comite  de  Gestao  de  Crise  e  da  Secretaria
Munidpal de Sadde.

Art. 5° Ficam vedadas as concess6es de licengas ou alvafas pare  realizagao de eventos

privados, a partir de 16 de abril de 2020.

Art.  6°  A  veda8ao  para  realizar  eventos  se  estende  para  estabelecimentos  privados,
comerciais  ja   licenctados,   inclusive   igrejas,   cinemas,   museus,   teatros,   bibliotecas   e
centros culturais, os quais ficam impedidos de faze-los,  nos termos do art.  5°, sob pena de
cassacao do alvara de licenea e funcionamento`

§   1°.   A   autorizaeao   de  funcjonamento   destes  estabelecimentos  fica  condicionada   a
parecer favofavel da Seoretaria Munidpal de Sadde por meio da Vigilancia Sanitaria.

§ 20.  Fjca  permjtida  a realizaeao de  oultos/eventos religiosos pre§enciais com  pdblico  de
no maximo de  10 (dez) pessoas,  respeitada distana.a minima de 1,5  metros para pessoas
com mascara, com a obrigaloriedade de fomecjmento aos partjdpantes de altemaljvas de
higienizaQao (agua/sabao e/ou alcool gel).

Art.  70  Ficam  suspensos  os  servigos  do  CRAS,  de  atendimento  coletivo,  servieos  de
convivencia  e  fortalecimento  de  vinculos,  plenaria  e  reuni6es  de  Conselhos  Municipais,

grupos de convivencla de idosos,  oficinas e reuni6es ampliadas e passeios,  no ambito da
Secretaria  Municipal clo Trabalho e Promoqao  Social,  enquanto perdurar a emergencia de
sadde ptlblica de importancia intemadonal decorrente do Coronavirus.

Paragrafo  dnico.  A  Secretaria  Municipal  do  Trabalho  e  Promogao  Social,  por  meio  de
seu  corpo  teenico,  clevera  reorganizar  as  ativic!ac!e§  s6cjo  assi§tencjais  §uprimidas  nQ



Art.  8°  Fica  suspensa  as  aulas  em  toda  rede  ptlblica  municipal   de  ensino  por  prazo
indeterminado.

Art. 9° Todas as Secretarias funcionarao em regime de plantao, com excegao da SEMSA,
devendo cada seoretaria elaborar as escalas dos serv`idores.

Art.  10.  Fica  tamb6m  autorizada  a  adogao  de  medidas  tempofarias  e  emergenciais,  no
ambito da Administracao Direta e  lndireta,  que faci!item a prestacao dos serviaps pdblicos
atraves  de  meios  nao  presenciais,  tais  como  atendimento  eletronico  nos  sites  oficiais,
atendimentos por e-mail,  atendimento telef6nico,  e  nos casos que  exijam o atendimento
presendal,  medidas que otimizem e agilizem este atendimento,  assegurando o ingresso a
repartig6es pdblicas permitlndo o controle de aglomerae6es, de modo a evita-las.

Pafagrafo tinico.  A realizaeao de trabalho remoto,  pelo  prazo de  14 dias ou  a criterio da
avaliaeao  m6dica  da  equipe  do  Comite  de  Operaeees  Emergendais,  especialmente  aos
servidores e empregados pdblicos que:

a) Tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos;

b) Estejam gfavidas ou sejam lactantes;

c)   Apresentem    doencas    respirat6rias   cr6nicas,    doengas    cardiovasoulares,    cancer,
diabetes,  hipertensao  ou  com  imunodeficiencia,  devidamente  comprovadas  por atestado
medico pdblico ou privado;

d)  Apresentem  febre  ou  sintomas  respirat6rios  (tosse  seca,  dor  de  garganta,   mialgia,
cefaleia    e    prostraeao,    difiouldade    para    respirar   e    batimento    das    asas    nasais),
independente de atestado medico; ou

e)  Tenha  retornado  de  viagem  a  local   onde  haja  casos  confirmados  de  transmissao
sustentada do COVID-19

Art.11.  Em ateneao ao art.14 do Decreto Estadual  n° 609,  de  16 de marap de 2020, fica
determinado   o   fechamento   de   academias,    bares,    restaurantes,    casas   noturnas   e
estabelecimento  similares,   a  partir  de  24  de  marap  de  2020,   pelo  prazo  do  decreto,
excetuado o servigo de delivery e retirada de comida devidamente embalada.

§   1°   Fica   proibido  qualquer  tipo  de  consumo  de  comidas  e  bebidas  no   interior  dos
estabelecimentos ou em suas adjacencias, regras estas que se aplicam as panificadoras.
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para estfmulo a utilizagao de meios altemativos ao atendimento presencial,  a fim de evitar
a aglomeraeao de pessoas em suas agenc`as.

Art.12.  Fica determinado que os estabelecimentos comerdais tenham o seguinte hofario
de fundonamento:

ORDEM ESTABELECIMENIOS
HORARIOS

Aberfura Fechamerito

1

lNDUSTRIA       DE       TRANSFORMACAO        E        SIMILARES-       EX:CONFECCAOMARCENARIAVSERRARIA/METALURGICAVCERAMICA
8 18

(TRABALHO DE PRODUCAO INTERNA)

2 COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO 8 18

3
PADARIAS E CONFEITARIAS (VENDA PRESENCIAL SEM CONSUMO 7 20lNIERNO E EM  DELIVERY)

4 AeouGUEs,   pElxARiAs   E   HORTiFRUTis   rvENDA   pRESENciAL   E   E
7I 20IDELIVERY)

5 DEPOSITOS E DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS (VENDA PRESENCIAL E EMMODODELIVERY)
7 18

6 CONSTRUCAO CIVI L 8 18

7 supERMERCADOs, MERCADOs E MERCEARiAs rvENDA pRESENclAL EEMMOD0DELIVERY)
7 22

8 FARMACIAS E DROGAR AS      ENDAPRESENCIALE  EM  MODO
7 22DELIVERY)

9 POSTOS DE COMBUSTivEIS 24H

10
LOJAS    DE    CONVENIENCIA    DE    POSTOS    DE    COMBUSTIVEIS    COM

7 22VENDAS   DE   ALIMENIOS   (SEM   CONSUM0   lNTERNO   E   EM   MODO
DELIVERYl

11 TRABALHADORES DOM Esll cos 8 15

12 cOMERcio DE vEicuLOs E DE pEeAs 8 18

13
SERVICOS DE BORFIACHARIA,  MECANICAS, HIDFIAULICA E ELETRICA EM

8 18GERAL (OFICINAS)

14 ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS ELETRofiLETR6NICOS 8 18

15 3EIERrNOAPRi6sL€J38MEE,gRDOEp#33OpsAA¥RfcN6MLAA!s,MEDicAMENTO 8 18

16 CASA LOTERICA 8 17

17 AGENCIA BANCARIA OAUTO ATENDIMENTO EM CAIXAS  ELETR6NICOS) 6 22

18 AGENCIA BANCARI A ATENDIMENTO PRESENCIAL 9 14

19
RESTAURANTES,     SOCONGENERES-(VENDRVETERIAS,      LANCHONETES,     AMBULANTESAPRESENCIALSEMCONSuMOINTERNOEEM

07 22rvloDo DELIVERY)

20,Bg#f#%EVLAETEJ6SNT86!PEJLAESTR5£°MNEFSE"C58sE,STEp€8LitA¥S.LOJA 8 18
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§  1° Os estabelecimentos comerciais deverao organizar filas para atendimento,  acesso ou
pagamento,  de forma que as pessoas fiquem a pelo menos  1,5  in de distanda umas das
Outras.

§  20  Os  estabeledmentos  comerciais  deverao  orientar  os  colaboradores  e  dientes  a
adotarem  medidas  de  seguranca  e  higiene  comum  a  todos,  como  de  alcool  em  gel  ou
higienizaeao   peri6dica   das   maos   com   agua   e   sabao,   devendo   obrigatoriamente
disponibilizar alcool gel 70% na entrada do estabeleclmento para uso dos clientes;

§  3°  0  funcionamento  desses  estabelecimentos,  devefa  observar  ainda  as  seguintes
regras:

a) Controle de  acesso a  01  (uma)  pessoa  por famnia,  de preferencia fora do grupo de
rjsco,  sempre qLie possi'vel,.

b) Limitacao  do  ndmero  de  clientes  a  01  (uma)  pessoa  a  cada  05  rf  (cjnco  metros

quadrados) do estabelecimento;
c)  Limitagao dos quantitativos para a aquisieao de bens essenciais a satide, a higiene e

a alimentaeao, sempre qua necessario para evitar a esvaziamento c!Q estQqije.
d) Caso algum colaborador apresente  quaisquer sintomas de gripe (tosse seca,  dor de

cabeca, coriza, dor na garganta, febre etc.) deverao ser afastados imediatamente do
trabalho e entrar em contato com o setor de Vigilancia em Sadde.

e) Os estabelecimentos industriais,  comerciais e de services em geral  deverao garantir

que   todos   os   seus   colaboradores   utilizem   equipamentos   de   proteeao   individual
(Epls),  com  FotiF`a  de  FiigieFiizaeao  e  desinfeegao  do  ffiobiliaFio  e  equipamefltos  de



ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUR6POLIS
GABIRETE MUNICIPAL

trabalho utwjzadotrabalho a cada trc)ca de turno ou quando da ocupagao de posto de
par outro trabalhador, na forma estabelecida pelo Minist6rio da Sadde.

Art.   13.   Em   caso   de   descumprimento   das   medidas   previstas   neste   Decreto,   as
autoridades     competentes     devem     apurar     as     eventuais    praticas     de     infra86es
administrativas,  com  a  aplicagao  de  multas,  interdieao  total  da  atividade  e  cassagao  do
alvafa  de  funcionamento,  sujeitando  ainda  os  infratores  na  pratica  do  crime  previsto  no
art.  268 do C6digo Penal.1

Art.  14.  Os  locals  de  grande  drcula9ao  de  pessoas,  tais  como,  terminals  urbanos  e
supermercados,  devem  reforgar  medidas  de  higienizagao  de  supefficie  e  disponibilizar
alcool gel 70% para os usuarios, em local sinalizado.

§  1° Devem ser disponibilizadas,  ainda,  informag6es visiveis sobre higienizagao de maos,
sabonete liquido e papel toalha descartavel nos lavat6rios de higienizagao de maos.

§  2° As empresas  de  transporte  coletivo  devem  reforcar as  medidas  de  higienizaeao  no
interior de seus veiculos.

§  3°  Estabelecimentos  que  possuirem  brinquedos  para  criancas,  deverao  suspends-los
durante o prazo estabelectdo neste Decreto.

Art.15.  Fica estabeleddo, a partir de 29 de abril de 2020 e por tempo indeterminado,  para
todas as pessoas no ambito do Municipio de Rur6polis,  o uso obr!gat6rio de mascaras
de  protegao  facial  nao  profissional,  elaboradas  conforme  orientaeao  do  Ministerio  da
Sadde, a serem utilizadas sempre que sair de casa`

§  10 Os  estabelecimentos  comerciajs,  industriais  e  de  serviaps,  bern como  as  empresas
prestadoras de transporte pdblico coletivo devefao fomecer e exigir o uso de mascaras
de  sous  colaboradores  e  impedir a  entrada  e a  Dermanencja  de  Dessoas  due  nao
eourorem ut]llz.ndo ntlee.ra. .ob D.in de murt_a.

§  2°  Os  estabelecimentos  deverao  afjxar  catazes jnformaljvos  sabre  a  forma  de  uso
correto de mascaras e o ntlmero maximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro
do estabelecimento.

§  3° A populagao  em  geral  recomenda-se  o uso  de mascaras artesanais e  nao aquelas
produzidas para uso hospitalar.

'Art.  268 -Infnngu-detennina9ao do poder phblico, destinach a rmpedir intredu9ao ou propagapao de dcenga

contagiosa.
Pen - detengfro, de urn mss a urn ano, e multa.
ParAgrofo inico - A pen 6 aumer,tadi de urn terap, se o agente e funciondric ch sairde phblica ou exerce a profissao de
medico, farmaceutico, dentista ou enfermefro`
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ESTADO DO PARA
PODER ERECUTIVO
PREFEITURA MunllclpAL DE RUR6poLls
GABINETE MurmclpAL

§ 40 As mascaras casejras podem ser confecojonadas segundo as orientag6es constantes
da    Nota    lnformativa    n°   3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS,    disponivel    na    pagina    do
Ministerio cla Satide na lnteT.net., www.saude.gov.br,

§  50  0s  fabricantes  e  distribuidores  de  mascaras  para  usa  profissional  devem  garantir
prioritariamente  o  suficiente abastecimento  da rede  de assistencia  e ateneao  a  sadde e,
subsidiariamente, dos profissionais dos demais servigos essenclais.

§  6°  Ficam  os  6rgaos  e  entidades  componentes  da  Secretaria  Municipal  de  Saude  -
SEMSA,   bern   como   aqueles   responsaveis   pela   fiscalizaeao   dos   servieos   pdblicos,
autorizados   a   aplicar   sang6es   previstas   em   lei   relativas   ao   desoumprimento   das
determinae6es do "caput"  deste  artigo,  independente da responsabilidade dvil  e criminal,
tais como,  de maneira progressiva:

I -advertencia;

11  -multa  ao  estabelectmento  comerci.al  no  valor  de  R$  200,00  (duzentos  Teals)  para
cada cliente/colaborador que for encontrado no local sem o uso de mascara de proteeao;
e,

111 -embargo e/ou interdieao de estabelecimentos.

Art.  16.  Fica proibjda a ciroulacao de pessoas das 22hoo as 06hoo pelas ruas,  logradores
e  pracas  pdblicas  municipais,  em  especial  aglomeraeao  em  v6speras  de  atendimentos
bancarios  ou  similares,  exceto  em  casos  de  busca  de  assistenda  em  satlde  ou  por
exerctcio de at.ividade profiss'Ional  noturna.

Art.17.  Ficam  suspensas,  por 60  (sessenta)  dias,  sem  prejufzo  de  usufrui-las em  data
futura,  a  concessao  e  gozo  de ferias,  Liceneas  por  lnteresse  Pardoular  e  a  realizaeao  e

participacao  c!e  c!ursos  nao  reladonados  a  qualificaeao  de  combats  ao  COVID-19,  de
todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Sadde.

Art.   18.   Ficam   suspensos   os   perrodos   de  fen-as  dos   proflssionaisnrabalhadores   de
assistencia social e defesa civil  nos meses cle maio e junno de 2020.

Art.  19.  Ficam suspensas as viagens de  servidores  municipais a  serviap do  municipio de
Rur6polis/PA,  para deslocamentos no territ6rio nacional bern como ao exterior,  ate ulterior
deliberaeao,  com exceeao dos profissionais que atuam no combate e protegao ao COVID-
19.

Paragrafo     dnico.     Em     casos     excepcionais,     tais     deslocamentos     poderao     ser
expressamente    autorizados    pelo    Prefeito    Munidpal,    ap6s    justificativa    formal    da
necessidade do deslocamento feita pelo Sechetario da pasta interessada e entregue com
antecedencia minima de 5 (cinco) dias dteis da data da viagem.
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protegao ao COVID-19,  sera  cassado,  como  medida cautelar prevista  no paragrafo  dnico
do art. 56, da Lei  Federal n 8.078, de 1990 (Cod.igo de Defesa do Consum`dor), o Alvafa
de  Funcionamento  de  estabelecimentos  que  incorrerem  em  praticas  abusivas  ao  direito
clo consumidor, previamente oc}nstatado pe{os fitscajs Municipais.

Pafagrafo tlnico. A penalidade prescrita no caput deste artigo sera imposta sem embargo
de outras previstas na legislaeao.

Art.   21.   As   medidas   previstas   neste   Decreto   poderao   ser   reavaliadas   a   qualquer
momento, de acordo com a situacao epidemiol6gica do municip.io.

Art.  22.  Cabe  ao  Comite  de  Gestao  de  Crise  e  a  Seeretaria  Municipal  de  Sadde,  editar
atos orientativos suplementares.

Art. 23.  Nos termos do art.  24,  da Lei n° 8.666,  de 21  de junho de  1993, fica autorizada a
dispensa de lidtagao para aquisicao de bens, servicos e insumos de satide destinados ao
enfrentamento  da  emergencia  de  sadde  pllblica  de  importancia  intemacional  decorrente
do Coronavjrus de que trata este Deoreto.

Pafagrafo   tlnico.   A   dispensa   de   licitaeao  a   que  se   refere   o   caput  deste   artigo   6
tempofaria  e  aplica-se  apenas  enquanto  perdurar  a  emergencia  de  sadde  ptlbl.ica  de
importancia internacional decorrente do Coronavirus

Art. 24.   Fica revogado.

I  -o Deoreto n° 236, de 15 de abril de 2020;

Art. 25. Este Deoreto entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 26. Publique-se e Cumpra-se.

Rur6polis/PA, 28 de abril de 2020
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