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DECRETO MUNICIPAL Nº 195/2021, de 03 DE MARÇO DE 2021. 
 

Revoga-se o Decreto Municipal nº 149/2021 e 

promove Alterações ao Decreto Municipal n. 

042/2021 para ampliar as restrições às aglomerações 

e cumprimento do Decreto Estadual nº 800/2020 

atualizado em 03/03/2021, em combate à pandemia 

da COVID-19. 

 

O Prefeito do Município de Cametá, Estado do Pará, Sr. VICTOR CORREA 

CASSIANO, com fundamento nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal de 1988 e 

no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os arts. 34, I, II e 83 da Lei 

Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO a alteração do Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, 

com última publicação em 03 de março de 2021, com abrangência das medidas em 

todas as regiões do Estado, incluindo a Região do Baixo Tocantins na classificação 

de zona de risco com bandeira de cor vermelha; e 

 

CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID-19 no estado do Pará, e no 

Município de Cametá nas últimas semanas; e 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 042/2021; e 

 

CONSIDERANDO o reconhecimento do Estado de Calamidade Pública pelo 

Congresso Nacional, através do Decreto Legislativo nº 06/2020 e o reconhecimento 

de estado de Calamidade Pública pelo Governo do Estado do Pará, em razão do 

Decreto Legislativo Estadual nº 02/2020, publicado no DOE em 23 de março de 2020; 
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DECRETA: 

Art. 1º - As medidas de enfrentamento para a emergência de saúde pública decorrente 

do novo coronavírus (COVID-19) passam a ser regidas por este Decreto, no âmbito 

do Município de Cametá em complementação ao disposto no Decreto Municipal nº 

042/2021 e fazendo cumprir também o que dispõe o Decreto Estadual nº 800/2020, e 

suas alterações publicadas no dia 03 de março de 2021. 

 

Art. 2º - O Decreto Municipal nº 042/2021, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

“Art. 4º. Ficam autorizados a funcionar para o público restaurantes, 

lanchonetes e similares, respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta 

por cento) de sua capacidade sentada, até o limite de 18 (dezoito) horas, 

ficando proibido o seguinte:  

I - a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido entre 18 (dezoito) 

e 06 (seis) horas, inclusive por delivery; 

II - a permanência de pessoas em pé no interior do estabelecimento.  

 

Art. 4º-A. Ficam autorizados a funcionar clubes recreativos e quadras 

esportivas, vedada a realização de atividades coletivas com mais de 2 (duas) 

duplas.  

Parágrafo único. Fica proibido o funcionamento de piscinas. 

  

Art. 4º-B. Ficam autorizadas a funcionar clínicas de estética, salões de 

beleza e barbearias, apenas para serviços individualmente agendados com 

hora marcada.  
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Art. 4º-C. Ficam autorizadas a funcionar academias de ginástica apenas com 

agendamento individual com hora marcada, vedada a realização de aulas 

coletivas com número superior a 2 (duas) pessoas. 

Parágrafo único. Para fins desse decreto, compreende-se por aula coletiva 

crossfit, artes marciais, dança, atividades físicas infantis, hidroginástica, 

entre outros. 

 

Art. 4º-D. Lojas de conveniências ficam proibidas de vender bebidas 

alcoólicas no período compreendido entre 18 (dezoito) e 06 (seis) horas, 

vedado o consumo local destas em qualquer horário, inclusive por delivery. 

 

Art. 4º-E. Supermercados, mercados e estabelecimentos afins devem 

observar quanto ao seu funcionamento, o seguinte: 

I - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo 

familiar, que poderá estar acompanhado por criança pequena, respeitando 

a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive 

na área de estacionamento;  

II - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m 

(um inteiro e cinco décimos metros) para pessoas com máscara;  

III - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); 

e,  

IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara.  

Parágrafo único. Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período 

compreendido entre 18 (dezoito) e 06 (seis) horas, inclusive por delivery. 

 

Art. 4º-F. Ficam proibidos e fechados ao público:  

I - bares, boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, 

bem como, a realização de shows e festas abertas ao público;  
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II - praias, igarapés, balneários e similares, nos feriados e nas sextas-feiras, 

sábados, domingos e segundas-feiras. 

 

Art.4-G. A Fica proibida a circulação de pessoas, no período compreendido 

entre 22 (vinte e duas) e 05 (cinco) horas, salvo por motivo de força maior, 

justificado o deslocamento de 01 (uma) pessoa da família ou por unidade 

residencial, exceto se houver necessidade de acompanhante, nos seguintes 

casos:  

I - para aquisição de medicamentos e gêneros alimentícios/comida pronta;  

II - para o comparecimento próprio ou de uma pessoa como acompanhante 

para atendimento médico-hospitalar de emergência; ou  

III - para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas 

essenciais, nos termos do Anexo II do Decreto Estadual n. 800/2020;  

§ 1º. O serviço de delivery e de “pegue e pague” para os produtos previstos 

no inciso I do caput está autorizado a funcionar sem restrição de horário, não 

incluída venda de bebidas alcoólicas.  

§ 2º. As atividades autorizadas a funcionar deverão encerrar seu 

funcionamento até 21 (vinte e uma) horas, a fim de permitir o cumprimento 

da regra do caput. 

 

Art. 5º. O funcionamento dos estabelecimentos elencados no artigo 4º e 

seguintes fica condicionado ao cumprimento de todas as medidas de 

combate e prevenção ao coronavírus, em especial: 

I – Obrigatoriedade na aferição da temperatura das pessoas; 

II – Evitar aglomeração em qualquer situação, seja na recepção aos clientes 

ou no interior do estabelecimento, com respeito ao distanciamento mínimo 

de 1,5 metros; 
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III – Colocar, em local visível, sinal indicativo do número máximo de pessoas 

permitido; 

IV – Disponibilizar para os funcionários e clientes, álcool 70% em gel ou 

líquido, pias com água, sabão ou sabonete líquido, para frequente 

higienização das mãos e em quantidade suficiente. 

V – Informativos acerca do uso obrigatório de máscaras, higienização com 

álcool e distanciamento mínimo;” 

 

Art. 3º - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento de acordo com a situação epidemiológica do Município, mantendo-se todas 

as demais previstas no Decreto nº 042/2021. 

 

Art. 4º - Revoga-se o Decreto Municipal nº 149/2021. 

 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se! 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cametá, em 03 de março de 2021. 

 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 
Prefeito Municipal de Cametá 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 Certifico para os devidos fins de direito e 

a quem interessar possa que, atendendo ao 

princípio da publicidade e de acordo com as 

atribuições conferidas pelo Decreto Municipal n° 

97/2013, de 29 de julho de 2013, publiquei no 

quadro de avisos que fica no rol do prédio da 

Prefeitura Municipal, o DECRETO 

MUNICIPAL Nº 195/2021, que revoga o 

Decreto Municipal nº 149/2021 e promove 

Alterações ao Decreto Municipal n. 042/2021 

para ampliar as restrições às aglomerações e 

cumprimento do Decreto Estadual nº 800/2020 

atualizado em 03/03/2021, em combate à 

pandemia da COVID-19. 

 

Cametá, 03 de março de 2021. 

 

 

Odilon do Socorro Coelho Barra 

Secretário Municipal de Administração 

Decreto 001/2021 
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