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PREFEITURA DE
UMOE1RO DO AJURU

Umoeiro, a nossa bandeira.

DECRETO N° 042/2021, DE 07 DE ABRIL DE 2021.

DISPOE SOBRE MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAMENTO CONSIDERANDO 
O BANDEIRAMENTO VERMELHO 
IMPOSTO A TODOS OS MUNIClPIOS DO 
ESTADO DO PARA, E DA OUTRAS
providMcias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, usando da 

competencia que Ihe confere a Lei Organica do mimicipio de Limoeiro do Ajuru e;

CONSIDERANDO 0 Decreto Municipal n° 040/2021, de 30 de margo de 2021, que 

dispoe sobre as medidas de enfrentamento a pandemia do Coronavirus - COVID-19, 
no Municipio de Limoeiro do Ajuru;

CONSIDERANDO a mudanga de bandeiramento previsto no Decreto Estadual n° 

800/2020, republicado em 29 de margo de 2021;

CONSIDERANDO que todos os municipios do Estado do Para se encontram com 

bandeiramento vermelho;

CONSIDERANDO a necessidade a alinhamento das medidas de contingencia em 

relagao aquelas previstas no Decreto Estadual;

DECRETA:

Art. 1°. Fica instituido o toque de recolher no ambito do Municipio de Limoeiro do 

Ajuru, pelo periodo de 07 (sete) dias a contar a publicagao deste Decreto, com a 

proibigao de circulagao de pessoas nas vias publicas, no periodo compreendido entre 

2i:ooh (vinte e uma boras) e 05:00b (cinco boras) da manha.

Art. 2°. Ficam proibidos o acesso, e fechados, os bares, boates, as atividades de shows 

artisticos de qualquer natureza, quaisquer tipos de eventos em casas noturnas ou de 

recepgoes, apresentagao de Djs, de bandas musicais, em estabelecimentos comerciais 

de atendimento ao publico e a realizagao de festas publicas de qualqueit natureza.
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§ 1°. A realizagao de eventos privados e permitida com reuniao de no maximo 10 (dez) 

pessoas, sendo permitida a apresentagao de musicais com ate 02 (dois) artistas.

§ 20 Fica proibido o acesso, e fechadas, as praias, os igarapes, os balnearios e similares.

Art. 30. Fica proibida a realizagao de qualquer tipo de evento que possa gerar 

aglomeragao de pessoas em numero acima de 10 (dez) pessoas, tais como carreatas, 
passeata e assemelhados.

Art. 40. Fica proibida a comercializagao de bebidas alcoolicas em via publica por 

vendedores ambulantes.

Art. 50. Fica autorizado 0 funcionamento de restaurantes, lanchonetes e 

estabelecimentos afins, respeitando a lotagao maxima de 50% (cinquenta por cento) 

de sua capacidade sentada, ate o limite de i8:ooh (dezoito boras), sendo proibida a 

permanencia de pessoas em pe no interior dos estabelecimentos, bem como, a venda 

de bebidas alcoolicas, observadas as demais determinagoes deste Decreto.

Paragrafo Unico: As lanchonetes e quiosques localizados na Praga Municipal, estao 

autorizados a funcionar exclusivamente via delivery, respeitado o horario do toque de 

recolher.

Art. 6°. Ficam proibidos a permanencia de pessoas e o estacionamento de veiculos e 

motos de passeio, inclusive aqueles com som automotive e carretinha de som, nas areas 

das orlas do municipio de Limoeiro do Ajuru, bem como, em conveniencias e 

logradores publicos no horario de 2i:ooh (vinte e uma horas) as osiooh (cinco horas) 

da manha, observadas as demais determinagoes deste Decreto.

Art. 70. Ficam proibidas aglomeragoes, reunioes, manifestagoes em locais publicos 

para fins recreativos com audiencia superior a 10 (dez) pessoas.

Paragrafo Unico: Incluem-se na proibigao a pratica de esportes coletivos amadores, 
com mais de 02 (duas) pessoas, inclusive os realizados em arenas, arenas societys, 
ginasio municipal e estabelecimentos similares.

Art. 8°. Ficam autorizadas as realizagoes de cultos, missas e demais eventos religiosos 

presenciais, observando a 

fieis sentados nas igrejas, observando, tambem, as demais regr^^ gerais de 

enfrentamento a pandemia, bem como o horario do toque de recolher.

limitagao de 50% (cinquenta porcento) da cqt acidade dos
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Paragi’afo Unico: Nos locals onde se realizarem os eventos mencionados no caput, 
devem ser fornecidos, aos presentes, alternativas de higieniza^ao, tais como agua e 

sabao e alcool 70% (setenta por cento), na sua forma em gel ou liqtiida, neste ultimo 

caso com uso exclusivo de borrifador.

Art. 90. Fica autorizado 0 funcionamento de clinicas de estetica, saloes de beleza, 
barbearias, e estabelecimentos afms, apenas para servigos individualmente agendados 

e com bora marcada, observado o horario de funcionamento de o8:ooh (oito boras) as 

i8:ooh (dezoito boras).

§ 1°. Nas salas e locals de espera, deve ser respeitado 0 distanciamento minimo entre 

assentos, com demacargao dos lugares que devam permanecer vazios, alem da vedagao 

de oferta e consumo de alimentos, devendo ser retirados itens que possam ser 

compartilhados pelos client es.

§ 20. E obrigatorio 0 fornecimento aos usuarios dos servigos ofertados pelos 

estabelecimentos mencionados neste artigo, alternativas de higienizagao, tais como 

agua e sabao e oferta alcool 70% (setenta por cento), na sua forma em gel ou liquida, 
neste ultimo caso com uso exclusivo de borrifador.

Art. io°. Ficam autorizadas a funcionar academias de ginastica e estabelecimentos 

afms, respeitadas as regras gerais de combate a pandemia, apenas com agendamento 

individual com bora marcada, vedada a realizagao de aulas coletivas com numero 

superior a 10 (dez) pessoas, ate o limite de 20 (vinte) boras.

Paragrafo Unico. Para fins deste Decreto, compreende-se por aula coletiva crossfit, 
artes marciais, danga, atividades fisicas infantis, treinos funcionais, entre outros.

Art. 11. Fica permitida as viagens hidroviarias, travessias e linhas, para os municipios 

vizinhos, tais como: Belem, Cameta, Abaetetuba, Sao Sebastiao da Boa Vista, 
Curralinbo, Oeiras do Para, etc. Observando o limite de lotagao de 50% (cinquenta por 

cento) de sua capacidade de passageiros sentados, vedada a viagem de passageiros em 

pes.

§1°. Antes de cada viagem, bem como ao final, devera o proprietarjo higienizar 

totalmente a embarcagao;
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§2°. Nas embarcagoes onde se realizarem as viagens mencionadas no caput, devem 

ser fornecidos aos passageiros alternativas de higienizagao, tais como agua e sabao e 

alcool 70% (setenta por cento), na sua forma em gel ou liquida, neste ultimo caso com 

uso exclusive de borrifador.

Art. 12. O embarque e desembarque de passageiros de transportes hidroviarios, de 

qualquer natureza (passeio, travessias ou linha), sera feito, necessariamente, no 

Terminal Hidroviario Municipal, ficando vedada a comercializagao de bebidas 

alcoolicas nesse local, sob pena de cair nas sangoes previstas nesse Decreto.

Paragrafo Unico: A carga e descarga de embarcagoes sera realizada no Trapiche 

Municipal (Trapichao) ou nos portos particulares, ficando expressamente vedada a 

comercializagao de bebidas alcoolicas nesses locais, bem como a carga e descarga nos 

lougradouros publicos e orlas municipais.

Art. 13. Ficam permitidos os servigos de mototaxistas no ambito municipal, observado 

o limite de transporte de apenas 01 (um) passageiro por vez, bem como o uso 

obrigatorio de mascara tanto para o profissional quanto para 0 cliente, ficando vedada 

a aglomeragao de mais de 10 (dez) profissionais por ponto.

Paragrafo Unico: E obrigatorio o fornecimento aos usuarios dos servigos ofertados 

pelos profissionais mencionados neste artigo, alternativas de higienizagao, tais como 

oferta alcool 70% (setenta por cento), na sua forma em gel ou liquida, neste ultimo caso 

com uso exclusive de borrifador.

Art. 14. Supermercados, mercados e estabelecimentos afins deverao observar quanto 

ao seu funcionamento o seguinte:

I - Lotagao maxima de 50% (cinquenta porcento) de sua capacidade, cabendo ao 

proprietario do estabelecimento a fiscalizagao dos clientes para que nao ultrapasse esse 

limite, inclusive nas areas de estacionamento, sob pena de cair nas sangoes previstas 

nesse Decreto;

II - Controle de entrada de pessoas, limitado a 01 (um) membro por grupo familiar, 
que podera estar acompanhado por crianga pequena, observado 0 disppsto no inciso I;

f* <V'
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Ill - Fornecer alternativas de higienizagao, tais como agua e sabao e oferta alcool 70% 

(setenta por cento), na sua forma em gel ou Hquida, neste ultimo caso com uso 

exclusive de borrifador;

IV - Proibir a entrada de pessoas sem mascara;

V - Seguir regras de distanciamento entre pessoas, respeitada a distancia minima de 

1,5m (um metro e meio);

VI - Horario de funcionamento de o6:ooh (seis boras) as i8:ooh (dezoito boras).

Paragrafo Unico - Fica permitida a comercializagao de bebidas alcoolicas no 

period© compreendido entre 6:ooh (seis boras) e i8:ooh (dezoito boras) nos 

estabelecimentos mencionados no caput, ficando expressamente vedado o consume de 

bebidas alcoolicas nas dependencias dos estabelecimentos.

Art. 15. Fica autorizado a funcionar 0 comercio de rua, com horario compreendido 

entre o8:ooh (oito boras) e i8:ooh (dezoito boras), durante todos os dias da semana, 
inclusive sabados e domingos, respeitadas as regras gerais de combate a pandemia.

Paragrafo unico. A regra do caput se aplica a todos os estabelecimentos que 

comercializem produtos e servigos em geral, salvo aqueles que possuam regras 

especificas.

Art. 16.0 mercado municipal funcionara com lotagao maxima de ate 10 (dez) clientes 

por vez, devendo os funcionarios da repartigao ficarem responsaveis pela fiscalizagao 

da entrada e saida de clientes do local, para que nao ultrapasse esse limite.

Art. 17. Ficam autorizados a funcionar sem restrigao de horario postos de 

combustiveis.

Art. 18. As aulas da Rede Municipal de Ensino ficam autorizadas a funcionar no mode 

de atividades nao presenciais, ficando expressamente vedada as aulas de modo 

presencial, devendo a Secretaria Municipal de Educagao prezar pelas medidas se 

seguranga ao enfrentamento da pandemia do coronavirus.

Art. 19. O expedient© na Administragao Publica Municipal Direta e Ip lireta em todo 

0 Municipio de Limoeiro do Ajuru, sera de o8:ooh as 13:00b, com exeegao das areas

---------------------------- --------------- -------------------------------------- -------
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de seguranQa publica, saude e administragao tributaria, que poderao adotar horarios 

diferenciados para evitar prejmzo ao atendimento do interesse publico.

§ i°. O trabalho remote devera ser priorizado para os servidores pertencentes ao grupo 

de risco, excetuando aqueles vinculados a area de seguranQa publica e de saude ou de 

qualquer outro setor estrategico para contengao da pandemia, devendo-se adotar 

esquema de atendimento especial, por separagao de espago ou horario, para pessoas 

em grupo de risco, de idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos, gravidas ou lactantes 

e portadores de cardiopatias graves ou descompensados (insuficiencia cardiaca, 
cardiopatia isquemica), Pneumopatias graves ou descompensados (asma 

moderada/grave, DPOC), Imunodeprimidos, Doengas renais cronicas em estagio 

avangado (graus 3, 4 e 5), Diabetes mellitus e Doengas cromossomicas com estado de 

fragilidade imunologica, devidamente comprovadas atraves de laudos medicos.

§ 20. Nos demais casos, 0 trabalho remote podera ser realizado, a criterio do gestor da 

respectiva pasta, nas unidades em que isto seja possivel e sem que haja prejuizo ao 

interesse publico e ao atendimento a populagao.

§ 3°. Fica permitida a realizagao de reunioes presenciais, com ate 10 (dez) pessoas, 
adotadas as medidas de protegao sanitaria e distanciamento dos participantes.

§ 40. Fica permitida a realizagao de sessoes presenciais de contratagoes, adotadas as 

medidas de protegao sanitaria e distanciamento dos participantes, respeitado o limite 

previsto no paragrafo anterior.

Art. 20. Ficam os orgaos e entidades responsaveis pela fiscalizagao dos servigos 

publicos, autorizados a realizar bloqueio de locais de circulagao publica de pessoas 

e/ou veiculos, conforme evolugao das medidas de distanciamento social controlado, 
bem como utilizar outros meios legais para apoio, a fim de garantir o cumprimento das 

disposigoes do presente Decreto.

Art. 21. O descumprimento do disposto neste decreto importara na aplicagao ao 

infrator, seja ele pessoa fisica ou juridica, as seguintes sangoes:

I - Advertencia;

II - Multa de R$ 500,00 (quinhentos reals) a R$3Q.ooo,oo (Trinta mil reais) em caso 

de reincidencia; \
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Ill - Suspensao da licenga e lacragao do estabelecimento.

Paragrafo Unico: As sangoes previstas neste artigo poderao ser aplicadas conjunta 

ou isoladamente, considerando o grau da infragao cometida, o que ficara a criterio a 

autoridade fiscalizadora.

Art. 22. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de mascaras de protegao facial, 
distanciamento social e demais medidas de seguranga previstas nos demais atos legais 

ja editados pelo Poder Publico Municipal de Limoeiro do Ajuru e pelo Estado do Para.

Paragrafo unico - O descumprimento do caput deste artigo ensejara ao infrator ou 

ao responsavel pelo estabelecimento, as seguintes sangoes, aplicadas isolada ou 

cumulativamente:

I - Advertencia;

II - Multa de R$ 50,00 (Cinquenta reals) a R$ 300,00 (Trezentos reais), em caso de 

reincidencia.

Art. 23. Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicagao, ficando revogadas as 

disposigoes em contrario.

Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO ICIP^L DE LIMOEIRO DO AJURU, 07 DE ABRIL
DE 2021.

CIDES ABREU BARRA

Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru
/
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