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DECRETO Nº 492 / 2022 de 20 abril de 2022  
 
 
 

DISPÕE SOBRE AS FLEXIBILIZAÇÕES DO USO DE 
MASCÁRAS, DA REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES 
SOCIAIS E COMERCIAIS, BEM COMO E NOVAS 
MEDIDAS E CONDUTAS PARA O ENFRENTAMENTO DA 
COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 O Prefeito Municipal, ADRIANO SALOMÃO COSTA DE CARVALHO FILHO, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, sobre demais prerrogativas existentes 
e: 

CONSIDERANDO o reconhecimento por parte da Organização Mundial da Saúde, permanência da situação 
Emergencial de Saúde Pública frente a Pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO, a diminuição dos registos de casos positivos de COVID-19 no município de Santa Maria das 
Barreiras, nos últimos 90 (noventa) dias; 

CONSIDERANDO confirmados no MUNDO – 504.571.336 casos de COVID-19 (SARS COV 2) e 6.198.460 mortes 
até presente data; 

CONSIDERANDO confirmados no BRASIL – 30.275.219 casos de COVID-19 (SARS COV 2) e 662.207 mortes 
até presente data; 

CONSIDERANDO confirmados no PARÁ – 761.235 casos de COVID-19 (SARS COV 2) e 18.201 óbitos até 
presente data; 

CONSIDERANDO a existência da 2.ª onda de contaminação, com várias cepas do vírus circulando já 
confirmados no Estado do Pará e pelo constante tráfego de veículos e pessoas em nossa região do Araguaia 
paraense; 

CONSIDERANDO que no Estado do Pará há uma clara redução de pessoas infectadas, como também na pressão 
do sistema de saúde e, ainda, que a taxa de ocupação em leitos clínicos em UTI em 16,05% e UTI Adulto em 
22,33% nos hospitais públicos paraenses que atendem pacientes com a doença; 

CONSIDERANDO que a vigência e atualização do Decreto Estadual 800/2020, que alterou para todo o Estado e 
nossa região do Araguaia Paraense (Carajás) categoria de faixa no bandeiramento1 em ZONA 04 – ABERTURA 
PARCIAL – BANDEIRAMENTO VERDE (risco baixo de contaminação); 

                                                             
1 Para cidades de regiões em bandeira azul, os eventos estão liberados com taxa de ocupação em 100%, sem limite 
de pessoas; àqueles em bandeira verde, ficam liberados eventos com taxa de ocupação acima de 50%, respeitando 
o limite de até 300 pessoas; em bandeira amarela, estão autorizados eventos com taxa de ocupação em 30% e 
limite de até 150 pessoas nos estabelecimentos; no caso das regiões em bandeiras laranja, vermelha e preta, os 
eventos estão proibidos. 
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CONSIDERANDO, também, a necessidade de conter o avanço da disseminação da COVID-19 (Corona vírus) 
pelo município e a preservação de vidas, bem como colapso da rede pública municipal e regional; 

CONSIDERANDO, também, o SI-PNI – DESEMPENHO DA CAMPANHA VACINAÇÃO COVID 19 no Estado Pará, 
do qual possui população estimada em 7.468.272 habitantes, total de doses liberadas (14.694.318), aplicação de 
1ª dose (6.850.979 ou 91,73%), aplicação 2ª dose (6.472.022 ou 86,66%), aplicação 3ª dose-reforço (1.371.317), 
constantes do sitio eletrônico (Vacinômetro – SESPA (saude.pa.gov.br); 

CONSIDERANDO, também, o SI-PNI – DESEMPENHO DA CAMPANHA VACINAÇÃO COVID 19 no município, 
do qual possui população estimada em 19.575 habitantes, total de doses liberadas (33.621), aplicação de 1ª dose 
(9.514), aplicação 2ª dose (7.293), aplicação 3ª dose-reforço (1.729), aplicação dose única (538) – Total de doses 
aplicadas em 19.074 ou equivalente a 40,01%, constantes do sitio eletrônico (Vacinômetro – SESPA 
(saude.pa.gov.br); 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que publicará norma para decretar o 
fim do estado de emergência de saúde pública em decorrência da Covid-19. A decisão do Governo Federal, no 
entanto, vem sendo alvo de críticas; 

CONSIDERANDO a acentuada diminuição na curva de contaminação no âmbito do Município de Santa Maria das 
Barreiras, a qual implica em uma condição de não ocupação de leitos específicos para enfretamento ao COVID-
19; 

CONSIDERANDO a ampla cobertura vacinal no Estado, a redução expressiva do número de casos de infecção 
pelo Coronavírus e a necessidade de flexibilizar as regras sobre o uso de máscara em locais abertos, 

CONSIDERANDO que as ações de vacinação continuam sendo executadas pela Secretaria Municipal de Saúde, 
com disponibilidade contínua e suficiente dos imunizantes disponíveis para o atendimento da população, em 
todas as faixas etárias; 

CONSIDERANDO a necessidade da promoção de ações que permitam a retomada da normalidade da vida 
do cidadão barreirense, medida esta já adotada por outros centros urbanos; 

CONSIDERANDO as alterações havidas em virtude da versão do DECRETO ESTADUAL 800 publicada em 31 
de maio 2020 e republicações em virtude de complementações adicionais – DOE nº 34.238, de 31-5-2020; 
DOE nº 34.239, de 31-5-2020; DOE nº 34.249, de 9-6-2020; DOE nº 34.257, de 18-6-2020; DOE nº 34.271, de 2-
7-2020; DOE nº 34.280, de 14-7-2020; DOE nº 34.282, de 15-7-2020; DOE nº 34.285, de 17-7-2020; DOE nº 
34.292, de 24-7-2020; DOE nº 34.298, de 31-7-2020; DOE nº 34.305, de 7-8-2020; DOE nº 34.315, de 17-8-2020; 
DOE nº 34.346, de 16-9-2020; DOE nº 34.411, de 18-11- 2020; DOE nº 34.445, de 28-12-2020; DOE nº 34.462, 
de 15-1-2021; DOE nº 34.467, de 21-1-2021; DOE nº 34.474, de 28-1-2021; DOE nº 34.476, de 30-1-2021; DOE 
nº 34.493, de 16-2-2021; DOE no 34.495, de 18-2-2021; DOE nº 34.506, de 3-3-2021; DOE nº 34.508, de 4-3-
2021; DOE nº 34.512, de 10-3-2021; DOE nº 34.513, de 10-3-2021; DOE nº 34.518, de 15-3-2021; DOE n° 34.522, 
de 17-3-2021; DOE n° 34.533, de 25-3-2021; DOE nº 34.536, de 29-3-2021; DOE nº 34.547, de 9-4-2021; DOE 
nº 34.554, de 16-4-2021; DOE nº 34.561, de 23-4-2021; DOE nº 34.577, de 7-5-2021; DOE nº 34.584, de 14-5-
2021; DOE nº 34.591, de 21-5-2021; DOE nº 34.615, de 18-6-2021; DOE nº 34.634, de 9-7-2021; e DOE nº 34.661, 
de 06-08-2021; e alterações ocorridas até 20.04.2022; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 2.265, de 29/03/2022 que alterou redação do artigo 12 do Decreto 
Estadual nº 2.044, de 3/12/2021, o qual facultou aos Municípios, através de ato próprio, FLEXIBILIZAR o uso de 
máscaras pela população em ambientes abertos; 

http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/
http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/
http://www.saude.pa.gov.br/vacinometro/
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D E C R E T A: 

 
 
 DAS PERMISSÕES, RECOMENDAÇÕES, PROIBIÇÕES,  e DETERMINAÇÕES 
 

Art. 1°.  Este DECRETO, estabelece as PERMISSÕES, RECOMENDAÇÕES, PROIBIÇÕES, e 
DETERMINAÇÕES no âmbito do Município, até ulterior deliberação e vigência por prazo indeterminado, podendo 
revogado a qualquer tempo, enquanto perdurar a emergência no enfrentamento da pandemia da COVID-19, a 
saber: 

Art. 2°.  Ficam estabelecidos, no âmbito municipal, como integrantes da Zona 04 (bandeira verde), a 
retomada de forma flexibilizada e a abertura da maioria dos setores econômicos e sociais, respeitadas as regras 
de proteção sanitária e distanciamento controlado das pessoas envolvidas, mediante o cumprimento dos 
protocolos Geral e Específicos, na forma dos Anexos III e V do Decreto 0800, edição de 27.08.2021 do Governo 
Estadual.  

Art. 3°.  As campanhas e ações que impliquem no incentivo a vacinação da população contra a COVID-
19, deverão ser mantidas no período integral, devendo ser adotado todas medidas necessárias para zona 
urbana e rural.  

PARAGRAFO ÚNICO. Compõem as políticas municipais de enfrentamento ao COVID-19: 

I- A realização de ações e campanhas de esclarecimento dos benefícios da vacinação; 

 

II- O estabelecimento de ações itinerantes na zona rural do Município para fins de atendimento da 

população ali existente com campanhas de vacinação e realização de exames de constatação da 

COVID-19; 

 

III- As medidas de distanciamento social, os meios de assepsia para as pessoas, aferição de temperatura 

e uso de máscaras para estabelecimentos com atividades ligadas saúde; 

Art. 4°.  Fica FACULTADO o uso de máscaras, em locais abertos ou fechados, no âmbito do Município 
de Santa Maria das Barreiras, excetuando-se: 

I- Hospitais; 

II- Clinicas medicas e odontológicas; 

III- Postos de saúde ou Unidades de Pronto Atendimento ou Unidades Básicas de Saúde; 

IV- Laboratórios de análises clínicas e similares; 

§1°. Nos locais indicados dos incisos acima, o uso de máscaras continua obrigatório, devendo ser 

exigido para todos aqueles que neles ingressarem, sob pena das sanções aplicáveis em caso de descumprimento; 

§2°. A faculdade do uso de máscara se aplica aos estabelecimentos de ensino regular e livres, da rede 

privada, bem como para rede pública municipal de Educação; 

§3°. Independente do teor deste Decreto, todos os estabelecimentos de ensino, regular ou livre, e da 

rede pública deverão manter as ações preventivas quanto a prevenção e combate ao COVID-19, através de meios 

assepsia dos ambientes, usuários e distanciamento mínimo; 
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§4°. Aplica-se a presente flexibilização no que couber aos equipamentos de transporte público coletivo 
e Transporte de Alunos da rede pública de educação, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, 
assim como áreas fechadas de uso comum de condomínios residenciais e comerciais. 

Art. 5°.  A faculdade ao uso de máscaras aqui possibilitada, não isenta o comércio geral da adoção das 

medidas básicas de assepsia de mãos a ser disponibilizada a sua clientela, coma mecanismo de combate ao 

COVD-19, bem como um distanciamento mínimo.  

PARAGRAFO ÚNICO. Os estabelecimentos comerciais em geral devem manter as ações de higienização 

constantes dos locais em que haja atendimento ao público, como mecanismo de enfrentamento ao 

CORONAVÍRUS. 

Art. 6°. REVOGA toda suspensão e restrição das atividades comerciais, face a pandemia da COVID- 19; 

Art. 7°. Autoriza a concessão de permissão para fins de realização de eventos de natureza cultural, 

religiosa, social, esportiva, bem como de shows artísticos, feiras agropecuárias, desfiles, passeatas, carreatas, 

cavalgadas, entre outros no que couber as medidas deste Decreto. 

Art. 8°. Compete à Vigilância Sanitária Municipal, em conjunto com os demais órgãos de fiscalização do 

Município, as ações fiscalizatórias das medidas estabelecidas, aplicando, no que couber, as disposições e sanções 

aplicáveis. 

Art. 9°. Ficam autorizados a funcionar normalmente os restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos 

afins (boates, casas noturnas, casas de shows), respeitadas as regras de ocupação de espaços, conforme Alvará 

de Funcionamento aos estabelecimentos; 

Art. 10°. Ficam autorizados a realização de shows e festas abertas ao público, por eventos privados e 

públicos de qualquer natureza; 

Art. 11°. Mantém-se obrigatório, as seguintes medidas informativas, comerciais, sociais e sanitárias: 

a. A higienização completa dos ambientes e superfícies com circulação de pessoas, antes e após cada 
utilização, com álcool 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária; 
 

b. Assegurar que aqueles que apresentem sintomas compatíveis com COVID-19, sejam encaminhadas ao 
serviço de saúde local; 
 

c. Manter os ambientes do imóvel arejados, com todas as janelas e portas abertas, permitindo o uso de ar-
condicionado, desde que haja saída e entrada de ar natural com renovação; 
 

d. Fixar cartazes informativos e educativos para prevenção contra disseminação do Coronavírus e orientar 
no início de cada atividade sobre riscos de contaminação e as formas de prevenção; 
 

e. Higienizar mesas, cadeiras e outro objetos antes e após uso de clientes; 
 

f. Utilizar disponibilizar preferencialmente talheres e copos descartáveis; 
 

g. Nos estabelecimentos que forneçam comidas self-service: os talheres devem estar embalados em 
“saquinhos” de papel ou plástico e no serviço à lá carte, os utensílios devem ser colocados à mesa 
somente quando o alimento for servido; 
 

h. Higienizar pratos, copos e talheres não descartáveis - conforme protocolos da vigilância sanitária; 
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i. Todo funcionário encarregado de manipular itens sujos deve usar luvas descartáveis e trocá-las 
regularmente; 
 

j. Todo funcionário deve lavar as mãos antes de manipular os itens limpos, evitar falar enquanto manuseia 
alimentos e minimizar contato ao ofertar pratos, talheres e copos aos clientes; 
 

k. Afastamento de imediato qualquer colaborar ou funcionário que apresentem sintomas gripais ou da 
COVID-19, informado e encaminhando à Secretaria de Saúde municipal; 
 

l. Banheiros: os sanitários devem estar limpos e sempre conter água, sabão e papel toalha descartável 
para higiene pessoal. A periodicidade de limpeza de banheiros, lavatórios e vestiários deve ocorrer antes 
da abertura, após fechamento e, no mínimo, a cada 03 (três) horas; 
 

m. Lixeiras: disponibilizar lixeiras com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem uso 
das mãos (pedal ou outra categoria de dispositivo, como acionamento automático); 
 

n. Descartar talheres, copos e pratos descartáveis cuidadosamente após refeições; 
 

o. Manter a limpeza frequente de pontos de grande contato, como corrimões, banheiros, maçanetas, dentre 
outros; 
 

p. Manter a instalação de dispensadores com sanitizante (álcool em gel 70%) nas entradas das repartições; 
 

q. Manter a obrigatoriedade do fornecimento de meios alternativos de higienização (água/sabão e álcool em 
gel); 
 

r. Manter orientação para que todos os servidores públicos, usuários e colaboradores, para que higienizem 
as mãos com sanitizantes adequados; 
 

s. Manter o monitoramento diário da temperatura de todos os funcionários, usuários e colaboradores; 
 

t. Manter boa ventilação natural e/ou equipamentos de ar condicionado limpos e com manutenção em dia; 
 

u. Afastamento preventivo do pleno exercício de suas atividades os servidores que estejam apresentando 
sintomas como coriza, tosse, febre e mal-estar, atestados por médico da rede pública; 
 

v. Manter o expediente na Administração Pública, no horário normal, com exceção das áreas de segurança 
pública, saúde e administração tributária, que poderão adotar horários diferenciados para evitar prejuízo 
ao atendimento do interesse público; 
 

w. Facultar o trabalho remoto para todos os servidores (grupo de risco), nas unidades em que isto seja 
possível e sem que haja prejuízo ao interesse público e ao atendimento à população, excetuando aqueles 
vinculados à área de segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção 
da pandemia (que neste caso deve ser substituído); 
 

x. Eventual pedido de trabalho remoto deverão ser encaminhados à chefia imediata do servidor, que decidirá 
de maneira motivada cada caso concreto baseado em critérios objetivos, nos termos do item anterior.; 
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y. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta da área de 
segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia, 
poderão, a seu critério, interromper ou suspender os afastamentos dos seus agentes, a fim de atender 
ao interesse público.  
 

z. A contar do dia 21 de abril de 2022, os prazos dos processos administrativos que estavam suspensos 
retomam seu fluxo normal; 
 

aa. Manter no período de vigência deste Decreto, aos órgãos da administração pública direta e indiretos, e 
os prédios públicos funcionamento no horário compreendido entre as 08:00h às 12:00h (período 
manhã) e 14:00h às 17:00h (período da tarde); 

§ 1º. Flexibiliza o atendimento ao público, ressalvados os serviços essenciais das Secretarias da 
Saúde, Secretarias de Obras e Limpeza pública, Secretaria de Meio Ambiente, órgãos de arrecadação e 
fiscalização, cabendo as Secretarias gerir os grupos de trabalhos dos servidores (grupo de risco) com escalas e 
plantões de atendimento; 

§ 2º. O AGENTE POLITICO e o SERVIDOR PÚBLICO, efetivo ou temporário, de qualquer categoria, 
ocupante ou não de cargo em comissão ou função gratificada, QUE FOR DIAGNOSTICADO COM COVID 19 E 
DESCUMPRIR REGRAS DE ISOLAMENTO SOCIAL (salvo em atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar) 
durante sua quarentena, e no período de vigência deste Decreto, SOFRERÃO PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS, 
constantes do Regime Jurídico Estatutário com ADVERTÊNCIA (primeira notificação), SUSPENSÃO (segunda 
notificação) - sendo-lhes arbitrados e lançado a devida multa (artigo 7 deste Decreto); desde já fica autorizado o 
desconto em sua folha de pagamento (contracheque), de forma progressiva e em dobro para cada notificação;  

§ 3º. Os valores arrecadados, de que se trata no parágrafo terceiro, deste artigo, provenientes das 
respectivas multas serão convertidos em cestas básicas e doados à população carente, através dos Programas 
da Secretaria de Assistência Social, consoante cadastros existentes; 

 DAS RECOMENDAÇÕES 
 
 
Art. 12° -  RECOMENDA-SE: 

a) O isolamento domiciliar voluntário, quando diagnosticado com COVID 19; 
 

b) A toda a população, conforme orientação do Ministério da Saúde, medidas básicas de higiene, 
como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o 
nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo, bem como 
evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas, e ainda manter o 
distanciamento físico entre pessoas no convívio social; 

 

c) Havendo formação de filas externas em qualquer estabelecimento comercial ou público, deverão 
ser distribuídos senhas de atendimento em horários determinados, com imediata dispersão da 
aglomeração e proteção dos grupos de risco; 

 

d) As feiras regulares no âmbito municipal deverão ser monitoradas diariamente pela fiscalização 
de modo a evitar aglomerações; 
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e) Evitar a exposição de alimentos em prateleiras abertas e adequar a demonstração dos produtos 
em estufas e vitrines; 

 

f) Adotar procedimentos diários de higienização de equipamentos, máquinas e utensílios de uso 
comum; 

 DAS PENALIDADES 
 
Art. 13° -  O descumprimento das referidas medidas acarretará a responsabilização civil, administrativa, penal 
e multa de até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) do agente infrator, e no caso de comerciante acarretará a 
perca do alvará de funcionamento do estabelecimento e/ou uso de força policial, passível de multa diária no valor 
de até R$2.000,00 (dois mil reais). 

§ ÚNICO -  O descumprimento da norma estabelecida no “caput” deste artigo poderá ensejar a aplicação de 

outras penalidades previstas nos Decretos Estaduais 800/2020, Código de Postura Municipal, Código Tributário, 

Código Sanitário, por este Decreto e demais normas de regência. 

 DA POLÍTICA MUNICIPAL DE INCENTIVO À VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19  

 

Art. 13°. Manter a Política Municipal de Incentivo à Vacinação contra a COVID-19, que tem como objetivos:  

I - Garantir a possibilidade de imunização de toda a população acima de 12 (doze) anos de idade no 

Município de Santa Maria das Barreiras/PA;  

II - Possibilitar a retomada total de todas as atividades culturais, religiosas, econômicas, esportivas e 

sociais no âmbito Município de Santa Maria das Barreiras/PA;  

III - diminuir o ônus resultante da adoção de medidas não-farmacológicas de diminuição do contágio da 

COVID-19; e  

IV - Normalizar as estruturas de atendimento do Sistema Único de Saúde e da rede privada de saúde.  

Art. 14°. São instrumentos da Política Municipal de Incentivo à Vacinação contra a COVID-19:  

I – Receber e distribuir no âmbito municipal, todas as vacinas e insumos destinados pelo Estado do Pará, 

na forma da Lei Federal nº 14.124, de 10 de março de 2021;  

II - A distribuição ágil e equitativa de vacinas e insumos entre os Distritos e povoados do Município de 

Santa Maria das Barreiras/PA;  

III - a realização de campanhas de esclarecimento sobre a importância da imunização;  

IV - o estabelecimento de protocolos específicos de vacinação para servidores públicos municipais e a 

profissionais da saúde;  

 
 DAS DETERMINAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 15°. DETERMINO que as secretarias municipais e seus órgãos, através de seus representantes, proceda 
à fiscalização acerca do cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, bem como realizem rondas 
sanitárias na Sede, Distritos e Povoados, com o apoio das forças públicas de segurança, Polícia Militar ou Policia 
Civil. 

Art. 16º. DETERMINO que a Vigilância Sanitária fique responsável por lavrar as multas referentes ao artigo 
13º. 
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Art. 17º. DETERMINO ao setor de Tributos, fique responsável por lavrar multas e aplicar cobranças das 
mesmas aplicadas, por todos os órgãos da Administração Pública e conforme o artigo anterior deste Decreto.  

PARAGRAFO ÚNICO- Todas as autoridades públicas municipais, especialmente as lotadas na Secretaria de 
Vigilância Sanitária, que tiverem ciência do descumprimento das normas deste Decreto deverão comunicar a 
Polícia Militar e Civil, que adotará outras medidas de investigação criminal cabíveis.  

Art. 18º. As proibições e flexibilizações estabelecidas neste Decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, 
conforme a evolução epidemiológica da COVID-19 no Estado do Pará e no município, com aumento ou diminuição 
do percentual de isolamento social, taxa de ocupação de leitos hospitalares e nível de transmissão do vírus entre 
a população;  

Art. 19º. A alteração havida na versão deste decreto em 20 de abril de 2021, passará a vigorar partir 
das 21:00 horas do mesmo dia, revogadas as disposições em contrário.  

 Publique-se.  
   Registre-se.  
    Cumpra-se. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, Estado do Pará, aos 20 dias do 

mês de abril de 2022. 
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Prefeito Municipal 
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