
Decreta    novas    medidas    a    serem    adotadas    no

Municipio   de   Tailandia,   para   fins   de   prevengao   e

enfrentamento a pandemia Covid-19.

a  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  TAILANDIA  -  Estado  do  Pars,  na  constancia  do  seu  mandato e

no uso de suas atribuie6es legais que lhe sac conferidas pelos arts.  87,  incisos I,  X e Xll, XXXIV,

e  118,  inciso  I,  alineas "h",  ambos cia  Lei  Organica do  Municipio,

CONSIDERANDO a  Declara¢ao de Emergencia em  Sadde  Pdblica de  lmportancia  lnternaciona!

pela  Organizagao  Mundial  da  Sadde,  em  30  de  janeiro  de  2020,  em  decorfencia  da  infeceao

humana causa pelo novo coronavirus (COVID-19):

CONSIDERANDO a Lei  13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO  a   republicaeao  do  Decreto  Estadual  n°  800,   de  31.05`2020,   na  Edi?ao  n°

34.547, do Diario Oficial do Estado clo Pars,  de 09.04.2021 ;

CONSIDERANDO  os  atuais  indicadores  de  sadde  ilo  Municipio  de Tailandia,  PA,  dando  conta

de que a pandemia de covid-19  representa nsco para a vide de todos,  sendo clever de cada  urn

a ado?ao dos cuidados necessarios;

CONSIDERANDO que cada cidadao 6 responsavel por sua vida e pela vida de seu semelhante`

devendo respeltar e cuidar;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  ado?ao  dessas  medidas,  como  uma  das  formas  de  se

preservar a satide de toda a coletividade e,  consequentemente,  o trabalho,  para a  manu{engao

de emprego e renda;

DECRETA:

Art.1°.  Coma  medidas  de  prevengao  e  combate  a  proliferacao  do  Coronav{rus  (COVID-19),

determina:

I -Fica proibida a circula?ao de pessoas no horario das 22.30h as 05h, salvo por mctivo de force

maior    e   jiistificado,    tais    como:    para    aquisi?ao    de    generos    alimenticios/comida    pronta.

atendimento medico ou de emergencia,  realizagao de atividade profissional (trabalhcj):

11  -Fica  permitida  a  realiza?ao de  aniversarios,  casamentos,  cha  de  bebe,  em  locais fechados,

limitados  a  presence  maxima  de  10  (dez)  pessoas,  respeitando  os  protocolos  sanitarios  e  de

distanciamento social,  nao poclendo ultrapassar o horario das 20h;
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Ill   -   Ficam   autorizados   a   funcionar,   o   comercio   em   geral`   inclusive   o   com6rcio   de   rua,

mercadinhos, lojas de conveniencias, padarias, bares, arenas (sem expectadores), distribuidoras

de  bebidas,  de segunda  a  sabado,  no  horario de O8h  as  18h  e,  aos domingos,  das  O8h  as  12h,

com  lotaeao  maxima  de  50%  (cinquenta  par cento) de  sua  capacidade`  sem  mesas e cadeiras

nas Gal?adas:

lv -As academias  poderao funcionar,  cle segunda a  sabadc>,  no  horario das 06h as 20h,  e aos

domingos`  de  06h   as   12h,  com   Iota?ao  de  50%  (cinquenta   par  cento)  de  sua  capacidade,

distanciamento entre as pessoas, fornecimentci de alcoc]l em gel e uso de mascaras:

V  -Os  restaurantes.  com5rcio  ambulante  de  alimentos  e  similares,  funcjonafao  de  segunda  a

domingo,  no  horario de  O8h  as  22h,  com  lota€ao  maxima  de  50%  (cinquenta  por cento)  de  sua

capactdade, e respeitado o distanciamento de  1,5 metro:

Vl -Os restaurantes e simi!ares,  situados as margens de rodovia,  poderao funcionar no sistema

pegue-e-pague, de seguncla a dcmingo,  no horario das O8h as 22h;

Vll  -  Fica  permitido  a  sistema  de  entrega  de  refeig6es  e  lanches  (de/J.very),  de  segunda  a

domingo,  no horario das O8h as 24h:

Vlll  -  As  igrejas,  templos   religiosos  e  demais  estabelecimentos,   de  qualquer  culto,   poderao

funcionar,  de  segunda  a domingo,  das O8h  ate as  20h,  com  Iota?ao maxima de  500/o  (cinquenta

par cento) de sua capacidade, com aten?ao aos protocolos sanitarios de nao aglomera?ao,  usa
de mascaras e fornecimento cle alcool em gel;

lx -  Ficam  fechados,  de segunda  a  domingo,  as  casas  de  shows,  balnearios,  mdsica  ao  vivo,

proibida`  ainda`  a realiza9ao de festas:

X -Fica  proibida a venda de bebida  a!co6lica,  por qua!quer estabelecimento,  ap6s as  18h  e ate

as O8h do dia seguinte, de segunda a domingo, sem prejuizo das demais proibig6es;

Xl -As farmacias poderao funcionar 24h, todos os dias;

Xll  -Os  bancos e casas lot6ricas deverao implemeritar as medidas de  preveneao e combate a

pandemia  da  Covid-19,  al6m  da  manutenQao  do  distanciamento,  ficam  obrigados  a  fomecer

alcoo!  em  gel  e  mascaras,  inclusive  para os  que  estiverem  aguardando  atendimerito  em  fila  do

laclo externo do estabelecimento bancario;

Xlll -As vans de transportes  intermunicipais deverao fornecer aos seus clientes e  passageiros.

alcool em gel e mascaras;

XIV - Todos  os  estabelecimentos  destinados  ao  atendimento ao  pdblico,  s6  deverao  permitir o

acesso de pessoas utilizando mascaras;

XV   -   i   exclusiva   de   proprietarios,   diretores   e   pals   de   alunos   a   responsabilidade   pelo

funcionamento das instituie6es cle ensino particulares.
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Art.  2°  0  descumprimento  de  ciualquer dispositivo deste  Decreto,  sujeitafa  a  infrator a  multa  de

20.000  a  50.000  UFIR.

Art. 3° Em caso de reincidencia, estafa a infrator sujeito a cassa?ao do alvara de funcionamento

e interdigao do estabelecjmento.

Art.  40  Quanto  aos  casos  omissos  neste  decreto,  prevalecerao  as  determina$6es  do  Decreto

Estadua! n° 800,  de  31.05.2020,  republicado no Diario Oficial do  Estado dci Pars,  Edi¢o 34.547`

cle 09 de abril de 2021.

Art. 5°. Ficam mantidos os dispositivos do Decreto Municipal n° 07.  de 07 de maio de 2020,  bern

como do  Decreto Municipal  n°  11,  de  mar?o de  2021,  naquilo que  nao contrariar as disposi?6es

deste.

Art. 6°.  Este Decreto entra em vigor na data de sua  pub!icagao`  revogam-se as disposie5es em

contrario.

GABINETE  DO  PREFEITO MUNICIPAL  DE TAILANDIA,  Estado do  Para,  aos  14 dias do mss

abril de 2021,

--.a.
I:.~=ij,,-<-t-         rdtho         _,a

PAULO LiBERTE jAspEfe .
Prefeito  Municipal
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