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DECRETO MUNICIPAL Nº 215/2021, de 24 DE MARÇO DE 2021. 

  

Estabelece normas dispondo sobre a suspensão 

de atendimento externo de atividades não 

essenciais, no âmbito do Município de Cametá, 

visando a contenção do avanço descontrolado 

da pandemia da COVID-19, revogando as 

disposições contrárias. 

 

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 que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou Estado 

de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, diante dos 

avanços de contaminação em nível mundial do novo coronavírus; 

 

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; 

 

CONSIDERANDO a alteração de classificação da Região Metropolitana de Belém 

para a bandeira preta, com implementação de lockdown; 

 

CONSIDERANDO o agravamento e o colapso do sistema de saúde da Região 

Metropolitana de Belém que dão suporte estratégico ao sistema de saúde do município 

de Cametá; 

CONSIDERANDO o agravamento da situação epidemiológica no Município de 

Cametá e a necessidade de contenção na disseminação do coronavírus por meio da 

implementação de medidas mais restritivas de distanciamento e isolamento social;  
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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. 

Art. 2º Este Decreto dispõe sobre as medidas temporárias de suspensão de 

atendimento externo de atividades não essenciais, visando a contenção do avanço 

descontrolado da pandemia da COVID-19. 

Art. 3º O Município de Cametá deverá resguardar o exercício e o funcionamento 

das atividades públicas e privadas essenciais, vedada sua interrupção, respeitadas as 

regras de proteção sanitária e distanciamento das pessoas envolvidas. 

Art. 4º Fica proibida a circulação de pessoas, salvo por motivo de força maior, 

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

que poderá estar acompanhado por criança pequena, nos seguintes casos:  

I - para aquisição de gêneros alimentícios, bebidas, medicamentos, produtos 

médico-hospitalares, produtos de limpeza e higiene pessoal, combustível e gás de 

cozinha;  

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

consultas ou realização de exames médico-hospitalares, nos casos de problemas de 

saúde;  

III - para realização de operações de saque e depósito de numerário; e  

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

essenciais, nos termos do anexo I deste decreto, ou para atender expediente interno e 

delivery de comércio de produtos não essenciais;  

V - para realização de atividades físicas ao ar livre, de forma individual ou, em no 

máximo, uma dupla. 

§ 1° Nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de 

máscara em qualquer ambiente público.  

§ 2º A circulação de pessoas com febre, falta de ar, tosse, dor no corpo ou 

qualquer outro sintoma da COVID-19 somente é permitida para os fins estabelecidos no 

inciso II do caput deste artigo, assistida de uma pessoa.  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 
ESTADO DO PARÁ 

 

 

 

 

CNPJ: 05.105.283/0001-50 
AV. GENTIL BITTENCOURT, Nº 1 – CENTRO 

CAMETÁ/PA – CEP 68.400-000 

§ 3º A circulação de pessoas nos casos permitidos deverá ser devidamente 

comprovada, inclusive com a apresentação de documento de identificação oficial com 

foto.  

§ 4° Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, a comprovação deverá ser 

feita por documento de identidade funcional/laboral ou outro meio de prova idôneo.  

§ 5º Os serviços de táxi, mototáxi e de transporte por aplicativo de celular deverão 

exigir de seus passageiros a comprovação de que a circulação está amparada nos 

termos do caput deste artigo. 

Art. 5º Fica proibida toda e qualquer reunião, pública ou privada, inclusive de 

pessoas da mesma família que não coabitem, independentemente do número de 

pessoas.  

§ 1° As atividades religiosas devem ser realizadas de modo remoto;  

§ 2° Ficam proibidas visitas em casas e prédios, exceto pelos seus residentes ou 

por pessoas que estejam desempenhando atividade ou serviço essencial.  

§ 3º No caso de menores sob guarda compartilhada, devidamente comprovada 

por documentos, fica autorizado que eles realizem 1 (um) deslocamento semanal entre 

os genitores, desde que nenhum dos envolvidos esteja com febre, falta de ar, tosse, dor 

no corpo ou qualquer outro sintoma da COVID-19. 

Art. 6º Fica autorizado o funcionamento, com atendimento presencial ao público, 

dos estabelecimentos que desempenhem serviço ou atividade essencial, conforme 

anexo I, deste decreto, devendo observar, além do previsto no Protocolo Geral do Anexo 

III do Decreto Estadual n. 800/2020, 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 1,5 (um e 

meio) metro para pessoas com máscara;  

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

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

V - obrigatoriedade na aferição da temperatura das pessoas; e 

VI - colocar, em local visível, sinal indicativo do número máximo de pessoas 

permitido. 
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§ 1º Os estabelecimentos comerciais autorizados por este Decreto a funcionar 

com atendimento presencial deverão observar o horário de funcionamento das 06h às 

20h. 

§ 2º O seguimento de postos de combustíveis poderá funcionar sem restrição de 

horário para atendimento de veículos que exerçam as atividades essenciais dispostas no 

anexo I.  

§ 3º Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas no período compreendido entre 

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

§ 4° Fica recomendado que nos estabelecimentos que possuam caixas ou 

estações de pagamento, elas sejam ocupadas de maneira intercalada, a fim de respeitar 

o distanciamento mínimo. 

§ 5° Os estabelecimentos comerciais que trabalham com a venda de produtos 

essenciais e não essenciais deverão restringir o acesso ao público do setor de produtos 

não essenciais, de forma que não fiquem disponíveis para a venda ao público;  

§ 6° As feiras de rua deverão respeitar todas as regras deste artigo, no que for 

compatível. 

§ 7º Na entrada dos consumidores na feira livre situada na sede do município será 

realizada a higienização das mãos dos com álcool gel 70% e verificada a temperatura 

corporal, que não pode ser igual ou superior a 37,1º, bem como verificado se os mesmos 

apresentam algum outro sintoma da COVID-19. 

§ 8º Na hipótese em que a autoridade sanitária responsável por identificar que o 

consumidor apresenta os sintomas citados no parágrafo anterior, impedirá o ingresso do 

consumidor e encaminhará para a Unidade de Pronto Atendimento ou Centro de 

Atendimento ao COVID, onde serão realizados os demais procedimentos de prevenção 

e contenção ao Coronavírus – COVID-19. 

Art. 7º Fica autorizado o serviço de delivery de alimentos in natura e 

industrializados, comida pronta, lanches, bebidas, medicamentos, produtos médico-

hospitalares e produtos de limpeza e higiene pessoal.  

§ 1º. Restaurantes, lanchonetes e afins, deverão funcionar exclusivamente por 

meio de serviço de delivery ou por meio do sistema pegue e pague. 

 § 2º. O serviço de delivery está autorizado a funcionar sem restrição de horário.  
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Art. 8º Fica permitido o funcionamento de estabelecimentos que exerçam 

atividades não essenciais somente para a venda de produtos via delivery ou para 

cobrança de débitos. 

§ 1° Considera-se não essencial a atividade não listada no Anexo I.  

§ 2° A cobrança de débitos prevista no caput, poderá ser feita via delivery ou 

presencialmente, sendo permitida a entrada de uma pessoa por vez no estabelecimento 

comercial somente para este fim.  

§ 3º O serviço de delivery e de cobrança de débitos previstos no caput deverá ter 

seu funcionamento compreendido no horário entre 8:00h e 18:00h. 

Art. 9º Cabe ao proprietário do estabelecimento as responsabilidades 

administrativas, cíveis e criminais, em caso de violação das normas elencadas neste 

Decreto. 

Art. 10. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras: 

I – Nos prédios públicos; 

II – Nos estabelecimentos do comércio em geral; 

III – Nas feiras livres; 

IV – Nos estabelecimentos da rede bancária e casas lotéricas; 

V – Nas vias públicas. 

Art. 11. Os serviços públicos municipais e as atividades administrativas do Poder 

Executivo do Município de Cametá funcionarão somente com expediente interno, 

respeitando as recomendações e normas sanitárias necessárias a evitar a proliferação 

da COVID-19. 

§ 1º Os coordenadores, diretores e chefes de departamento poderão limitar o 

expediente presencial nos seus respectivos departamentos, com a implementação de 

revezamento dos servidores para o exercício presencial das atividades, com restrição de 

até 50% de ocupação da lotação de cada departamento. 

§ 2º A Secretaria de Saúde e todos os seus setores responsáveis diretamente 

pelo combate à COVID-19, deverá observar o funcionamento regular de atendimento 

externo e lotação completa do quadro de servidores. 

Art. 12. O transporte coletivo de passageiros intramunicipal e intermunicipal de 

veículos e embarcações deve respeitar os protocolos de segurança informados no artigo 

7º deste decreto e observar a lotação máxima de 50% de sua capacidade total. 
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Art. 13. Fica instituída barreira sanitária: 

I - no acesso ao município de Cametá localizado no porto da balsa do distrito de 

Caparajó; 

II - nos acessos ao município de Cametá pela BR 422; 

III - nos acessos fluviais ao município de Cametá realizados pelos portos do 

município. 

Parágrafo Único. Os horários de funcionamento, a coordenação, e as orientações 

gerais das barreiras sanitárias serão definidas pela Vigilância Sanitária Municipal. 

Art. 14. Durante a abordagem dos veículos serão coletados dados de todos os 

ocupantes, por meio de formulários, onde seja possível identificar informações pessoais, 

motivo do deslocamento e presença de sintomas característicos de contaminação pelo 

COVID-19, com intuito de prevenir a transmissão e circulação do vírus.  

Art. 15. Será realizada aferição de temperatura corporal dos passageiros dos 

veículos, que não pode ser igual ou superior a 37,1º e verificar se os mesmos 

apresentam algum outro sintoma da COVID-19.  

Art. 16. Na hipótese em que a autoridade sanitária responsável identificar 

condutor, passageiro e/ou ocupante com algum outro sintoma citado no artigo anterior, 

realizará seu encaminhamento para a Unidade de Pronto Atendimento ou Centro de 

Atendimento ao COVID, onde serão realizados os demais procedimentos de prevenção 

e contenção ao Coronavírus – COVID-19.  

§ 1º O passageiro que for encaminhado para a triagem deverá seguir todas as 

determinações da autoridade sanitária competente que realizará os procedimentos 

recomendados pelo Ministério da Saúde.  

§ 2º Se o veículo barrado for portador de insumos para o abastecimento de 

estabelecimento local, o destinatário final será comunicado para comparecer ao local e 

promover o transbordo da mercadoria. 

Art. 17. Fica a Vigilância Sanitária Municipal responsável por fiscalizar, lavrar, 

notificar e aplicar as sanções previstas neste Decreto aos estabelecimentos do comércio 

em geral que descumprirem as normas municipais de enfrentamento à pandemia da 

COVID-19. 

Art. 18. Fica o Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DMUTT 

responsável por fiscalizar, lavrar, notificar e aplicar as sanções previstas neste Decreto 
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aos veículos de transporte terrestre que realizarem viagens, de origem e translado nos 

limites do Município de Cametá, sem a observância das normas municipais de 

enfrentamento à pandemia da COVID-19. 

Art. 19. Fica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA responsável por 

fiscalizar, lavrar, notificar e aplicar as sanções previstas neste Decreto aos 

estabelecimentos que funcionem no período noturno, que atuem no setor do 

entretenimento ou não, que descumprirem as normas municipais de enfrentamento à 

pandemia da COVID-19. 

Art. 20. Serão aplicadas sanções previstas na lei relativas ao descumprimento de 

determinações do Poder Público Municipal ou de outras normas aplicáveis, 

independente da responsabilidade civil e criminal, tais como: 

I – advertência; 

II – multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pessoas jurídicas, a ser 

duplicada por cada reincidência; 

III – multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas físicas, 

MEI, ME e EPP’s, a ser duplicada por cada reincidência; 

IV – interdição temporária do estabelecimento; 

V – suspensão do alvará de funcionamento; 

VI – apreensão do veículo ou embarcação. 

Art. 21. As medidas previstas neste decreto serão reavaliadas dentro de sete dias 

de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 22. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 23. Revoga-se o Decreto Municipal 211/2021 e demais disposições em 

contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cametá, em 24 de março de 2021. 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 
Prefeito do Município de Cametá 
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ANEXO I 
LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS 

 
1. assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 
 
2. assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 
 
3. atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a 
custódia de presos; 
 
4. telecomunicações e internet; serviço de call center; 
 
5. captação, tratamento e distribuição de água; 
 
6. captação e tratamento de esgoto e lixo; 
 
7. transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica e iluminação pública;  
 
8. atividades de comércio de gêneros alimentícios, limpeza e higiene, tais como: 
supermercado, mercadinhos, hortifrúti, açougue, panificadora, conveniência, 
farmácia e congêneres. 
 
9. serviço de hospedagem e hotelaria, com consumo de refeições pelos hóspedes 
exclusivamente nos quartos; 
 
10. produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas por de serviço de 
delivery ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde e higiene, 
alimentos; 
 
11. serviços funerários; 
 
12. serviços bancários em geral;  
 
13. unidades lotéricas; 
 
14. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença  
dos animais; 
 
15. serviços postais; 
 
16. serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas  
em geral;  
 
17. serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados 
(data center) para suporte de outras atividades previstas neste anexo; 
 
18. transporte de numerário; 
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19. fiscalização ambiental; 
 
20. distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 
 
21. atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 
andamento e às urgentes, inclusive serviços de contabilidade; 
 
22. atividades médico-periciais inadiáveis; 
 
23. atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas e privadas, relacionadas à prestação 
regular e tempestiva dos serviços públicos, bem como nas demais questões 
urgentes, como o plantão judicial e os serviços de cartórios extrajudiciais em 
regime de plantão; 
 
24. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
 
25. serviços de mecânica e borracharia para reparo e manutenção de veículos que 
atendam as atividades essenciais listadas nesse anexo; 
 
26. serviços de radiodifusão de sons e imagens e da imprensa em geral; 
 
27. serviço de transporte de passageiros, para auxiliar no atendimento das 
atividades/serviços essenciais (táxi, mototáxi; motorista de aplicativo, etc.) 
 
28. cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais; 
 
29. obras de construção civil em andamento; 
 
30. serviços domésticos, prestados a empregador que atue em atividade/serviço 
essencial, na forma do Decreto, desde que destinado ao cuidado de criança, idoso, 
pessoa enferma ou incapaz, devendo tal circunstância constar em declaração a ser 
emitida pelo contratante, acompanhada da CTPS quando for o caso; 
 
31. transporte coletivo intermunicipal de passageiros, terrestre e fluvial. 
 
32. atividades do Poder público municipal, estadual e federal. 
 
33. consultórios e clínicas médicas, odontológicas e de fisioterapia. 
 
34. clínica veterinária ou Pet shop para fornecimento de alimentação e atendimento 
médico veterinário de urgência. 
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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 215/2021 que Estabelece 

normas dispondo sobre a suspensão de 

atendimento externo de atividades não 

essenciais, no âmbito do Município de 

Cametá, visando a contenção do avanço 

descontrolado da pandemia da COVID-19, 

revogando as disposições contrárias. 

 

Cametá, 24 de março de 2021. 

 

 

Odilon do Socorro Coelho Barra 

Secretário Municipal de Administração 

Decreto 001/2021 
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