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DECRETO COMPLEMENTAR Nº 25/2021 
 
                                                               DE  26 DE AGOSTO  DE 2021. 
 
 

 
ALTERA O DECRETO 22, DE 16 DE 

JULHO DE 2021 E SEGUINTES, 

FLEXIBILIZANDO ATIVIDADES 

COMERCIAIS DEVIDO À PANDEMIA DO 

COVID-19 – CORONA VÍRUS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 
 

              O PREFEITO MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei.  

 

CONSIDERANDO:  

1. As orientações do Ministério da Saúde, levando em consideração que 

a vacina já está sendo aplicada, é a retomada gradativa da economia é 

essencial. 

2. Observando que no momento, os casos de COVID-19, em nosso 

Município se mantêm controlado;  

3. A necessidade de mitigar os efeitos negativos na economia local em 

decorrência do isolamento social; 

 4. O clamor do setor empresarial e laboral pela flexibilização do 

funcionamento das atividades econômicas; e  

5. Que o isolamento social irá continuar para as pessoas consideradas 

de risco e as que ainda não completaram sua imunização; 

6. Que permanecerá em vigência as recomendações de prevenção e 

higienização para evitar o contágio e propagação,  

 
DECRETA:  
 
Art. 1º Fica permitida à retomada de eventos, reuniões e/ou atividades 

sujeitas à grandes aglomerações de pessoas, sejam elas governamentais, 
artísticas, esportivas e científicas do setor público e privado, desde que 
sejam em locais abertos. 
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§ 1º.  As atividades descritas neste artigo estão permitidas, desde que 
obedecidos os critérios de controle emitidos pelo Ministério da Saúde.  

 
§2º O funcionamento das atividades descritas no caput serão permitidos  

até  03 horas da manhã.  
 
Art. 3º No caso de atividades em locais fechados, tais como em 

entidades religiosas, academias, bares, distribuidoras de bebidas, 
restaurantes, lanchonetes, hotéis, comércio local e ambulante será 
permitido o funcionamento limitado, devendo obedecer às medidas de 
prevenção. 

 
I- O funcionamento do comércio (supermercados, restaurantes e 

lanchonetes) com capacidade de atendimento limitada a 50%. 
 

II- O funcionamento de templos religiosos terá limite de 50% da 

capacidade máxima. 

III- Os bares e distribuidoras de bebidas poderão funcionar até ás 3 

horas da manhã, cuja capacidade de atendimento está limitada a 50%. 

Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos neste artigo deverão 
adotar as seguintes medidas: 

 
 I – Uso obrigatório de máscaras. 

II – Disponibilizar álcool 70 graus INPM líquido ou gel aos seus 

funcionários e clientes;  

III – Divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 

prevenção;  

IV – Adotar mecanismos para manter os ambientes arejados e 

saudáveis;  

 V – Providenciar distanciamento entre pessoas de, no mínimo, 1metro 

e meio, em eventuais filas;  

VI– Manter pessoas acima de 60 (sessenta) anos, gestantes e pessoas 
com doenças crônicas afastadas de atendimentos ao público e ou clientes; 

 
VII- intensificar ações de limpeza; 
 
Art. 5º A fiscalização quanto ao cumprimento de medidas em 

observância aos protocolos sanitários, do que trata este decreto, ficará a cargo 
da Vigilância Sanitária, com o apoio dos demais órgãos de segurança. 

 
Art. 6º Ficam proibidos: 
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I- A circulação de pessoas sem o uso de máscaras em locais como: 
estabelecimentos comerciais, igrejas, departamentos públicos, bancos, casas 
lotéricas, rodoviárias, transportes públicos e qualquer local com grande 
circulação de pessoas. 

 
Art. 7º Em caso de descumprimento das medidas supracitadas, será 

imposta multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, e em caso de 
reincidência, a multa a ser aplicada será no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais.  

 
Art. 8º Determina-se ainda a ampla e maciça divulgação do teor deste 

Decreto em veículos de comunicação diversos (rádio, internet e correlatos), 
propiciando assim máxima amplitude em disseminação das informações 
pertinentes.  

 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se disposição em contrário e poderá ser revisto a qualquer tempo, de 
acordo com a evolução epidemiológica do COVID-19.  

 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALESTINA DO 

PARÁ, ESTADO DO PARÁ, 26 de agosto de  dois mil e vinte e um. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


