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PREFEi丁JRA MUNICIPAL DE FARO

館血81服丁寡皿回pⅢ脚丁轟

DECR打O Ng O55, DE 21 DE ABRlしDE 2020.

ADOTA MED看DAS ADICIONAIS, TEMPORÅRIAS E EMERGENCiAiS E

INCISIVAS, NO ÅMBITO DA ADM看NISTRACÅo MUNICIPAし, VISANDO A

PREVENCÅo DA COViD-19 E DÅ ou丁RAS PROVID全NCiAS.

A Prefeita MunicipaI de Faro, nO uSO das atribuic6es que lhe confere o art. 7与, incisos IX, da Leio Org台nica

do Munic申O de Faro,

CONSIDERANDO o recrudescimento, em tOdo territ6rio nacionaI, da pandemia da COVID-19 nos termos

decIarados peia Organizac§o MundiaI da Sadde;

CONSiDERANDO a determinac6es do Govemo EstaduaI por meio do Decreto 687/2020, que declara

estado de CaIamidade Pdbiica em todo o territ6「io paraense;

CONSiDERANDO que para preservar a sande dos mun(cipes e fundamental adotar medidas de isolamento

SOCiai com diminui9aO da circuiacao de pessoas,

CONS看DERANDO que o munic申O de Faro esta na fronteira com o Estado do Amazonas onde a Pandemia

esta em estado avancado e que o munic佃io limitrofe a Faro ja registro casos de confirmados de

COrOnaVlruS;

DECRETA:

Art. 19 As medidas para enfrentamento da emergencia da saude p向oIica, Sem Prejuizo das anteriormente

adotadas e pubiicadas por meio dos decretos, ficam definidas neste decreto.

Art. 20 Fica temporariamente proibida qualquer embarca弟o interestaduai e intermunicipaI de atracar no

POrtO da cidade de Faro e na extensわdetodoo munic(pio por um per(odo de 15 (quinze) dias, a Partirda

PubIica軍o deste Decreto.

§ 1〇・ Por ser 5rea de fronteira interestaduai o transporte de pessoas entre o munic佃io de Faro-PA e o

Munic申O de Nhamunda-AM esta da mesma forma bloqueado, Sendo que tai medida se estende as

PeSSOaS que PreCisam se desIocar a trabaIho entre os dois munic(pios, tantO OS do Iado do Para como do

§ 2〇・ Visando evitar o desabastecimento′ a PrOibi肇o deste artigo nfo se ap-ica a embarcac6es que

tranSPOrtem CargaS′ COmO aIimentos′ medicamentos e itens de primei「a necessidade, tendo como destino

ao munic佃io de Faro,

§ 3〇・ Dever5 o Munic申o articuIar com os proprietarios das emba「cac6es para que procedam a rodjzios de

barcos′ COm Vista a evitaro desabastecjmento de produtos e a-imentos no municipio de Faro.

§ 40 As autoridades de sande juntamente com a Comissfo de Enfretamento ao coronavirus toma「a。 aS

medidas que entenderem cab(veis para que osfuncion狛os dessas embarcag6es p「otejam a si e a todos.

§ 5〇・ Como medida de efetiva軍o do estabe-ecido neste artigo fica as autoridades de sa。de do munic(pio

de Faro autorizadas′ COm aPOio da seguran9a P…ca a deter e/ou ap「eender, Para aS devidas

averlguaCOeS Sanit5rias devidas′ quaisquer embarcac6es que aportem no porto de Faro, O「iundo de

quaisquer lugares, a nfo ser que estejam devidamente autorizadas a atracar.
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Faro ou quaIquer outro lugar do而erior′ dever5 o mesmo informar todos os detalhes do transporte as

autoridades de sadde e, aO Chegar passar5 por todos os procedimentos sanit5rios c∂bfveis′ aほm de

manter-Se em quarentena Pe-o tempo necess鉦o para averigua誇o do seu Estado de Sadde'

Art. 39 A rodovia PA_254 dentro dos =mites do munic佃io de Faro, da mesma forma estara fechada pa「a

entrada de quaisquer pessoas, Sem a devida autorizacfo′ devendo para isso ser montado ba「rei「a de

fiscaIizac5o adotando-Se aS meSmaS Cautelas impostas ao porto da cidade.

Art. 4Q Todas as medidas ate ent約adotadas est5o sujeitas a punic訃o em caso de desobediencia,

podendo ocorrer apreensわe condu誇o for印da pelas auto「idades municipais′ dos responsきveis peia

而ring釦cias das regras estabelecidas no presente Dec「et〇・

Art. 5O. Deverきocorrer fiscaliza軍o em toda a extensfo por toda extens約do municIpio por perfodo de 24

horas dur∂nte l与dias ininterruptos, Seja nas vias te「restres os fIuviais, Sem eXCeC§o'

Paragrafo Unico. As equipes de fisca=zacao estfo autorizadas a disper5ar quaisque「 aglomerac6es nos

Iogradouros p剛cos do municipio′ Sendo que a reincidencia podera acarretar medidas mais incisivas′ tais

como condu95o coercitiva e ap圧cacao de muIta nos te「mos do 8〇・

Art. 69 Sem autorizas5o das autoridades de sadde e dos 6rg富os de controle′ fica totaimente vedado a

aterrisagem de aeronave no aer6dromo municipal・

Paragrafo Onico: Havendo aterrisagem sem observ鉦cia do estabelecido neste artigo, ficam os

passageiros impedidos de descer da aeronave′ devendo as autoridades de sadde e vigil鉦cia sanit狛as

tomartodas as medidas que se fizerem necess描as.

Art, 79 Toma-Se Obrigat6「io o uso de mdscaras nos Iog「adouros e vias p踊cas′ aSSim como nos 6rgfros

p剛c。S, entidades privadas′ COm封cio com funcionamento pemitido′ bancos′ iot鉦eas e em todas as

unidades de sadde do municipio, Sem eXCecaO.

§ 1O Todas as pessoas que venham a transitar nas vias p剛cas do municipio′ POr quaisquer motivos′

terao prazo, a Parti「 da pubIicacao do p「esente Decreto, de 48 horas para que providenciem mdsca「as

para que possam circuIar′ Visando a garantia e segし」ranCa de todos・

§ 2o A desobedi釦cia da r料ra estabeiecida neste artigo poderfrocarretar multa e/ou conduc登o coercitiva

peIas autoridades de seguran印e da sa伽e.

Art. 8。 A apIicac§o de multa dever5 ser sempre precedida de notifica鐙o′ Sendo a mesma obrigat6ria no

caso de reincidencia, eStando a Co面ss轟de Combate ao COVID-19 e as autoridades de sande com

compet釦cia para aplica函, Cujo valor devera ser estabelecido entre R;-1'000′00 (um mil reais〉 a R;-

5.000,00 (Cinco m" reais).

paragrafo Unico' Eventuais valores arrecadados ser5o obrigatoriamente investidos nas acoes de combate

Art. 99 A partir da pub-icacao do presente Decreto ficar termirrantemente proibida no territ6rio do

municfpio de Faro, a COmerCiaIizagiv′ a Venda′ O tranSPOrte e COnSumO de bebidas alco6heas de

quaisquer esp6cies′ Pelo mesmo per(odo estabelecido no art. 2O.

§ 1O. Todos os agentes que comercializam ex。usivamente bebidas a-co飾eas′ COmO bares′ botecos e afins

dever5o permanecerfechados por l与(quine) dias.



ihe-a aP=cada muIta, CaCado o alvara de funcionamento e ser5 obrigado a fechar, Cujo funcionamento

ficaratondicionado ao pagamento integrai da multa a坤Cada.

Art. 10. Os mercados, merCea「ias, Padarias, fa「matias, feiras, SuPermerCados, bancos, COrreSPOndentes

banc5rios, Iot6ricas e quaIquer outro servi亨O de atendimento ao p心bIico de funcionamento permitido,

deverao toma「 todas as medidas para evitar aglomerac6es de pessoas, mantendo regras de

distanciamentode peIo menos l m (um metro) um dosout「os.

§ 1O. Os supermercados e Iojas afins que u帥zam sextas e carrinhos de compra deverわobrigato「iamente

higieniz糾os diariamente e sempre que necess5rios, COmO medida de preven与訃o de transmissfo da

doen9a.

§ 2O. Os estabelecimentos devem impor restri9fo ao acesso de pessoas, Iimitando a um membro da

fam冊, aSSim comoex鳴iro uso de m5scaras.

§ 3o. O ndme「o de pessoas permitido p∂「a atendimento de uma s6 vez nos comdrcios em geraI esta

rest両o a 40 % (quarenta po「 cePtO) da capacjdade totaI do estabelecimento.

Art. 11. Fica determinado toque de recolher a partir do dia 20 de abr= de 2020, das 21:00 horas ate as

O5:00 horas do dia seguinte, Para COnfinamento domic紺ar obrigat6rio em todo territdrio do Municipio de

Faro-PA, ficando terminantemente proibido a circuIa肇o de pessoas, eXCetO a CircuIac5o quando

necess紬a para acesso aos servicos essenciais e sua presta串o′ COmPrOVando-Se a neCeSSidade o=

urg台ncia.

Art. 12. Todos os estabeIecimentos comerciais, COm funcionamento permitido, deverfo fechar para

atendimento ao p向oIico no maximo ate ds 20:00 horas.

§ 1O. Tod∂S aS OutraS atividades n疑essenciais co両uam com o funcionamento proibido′ tais como

acad。mias, Clubes, balne狛OS, CentrOS eSPOrtivos (quadras, CamPOS de futeboI e etc), COm鉦io varejista′

pracas, CentrOS reCreativos′ bares′ ianchonetes e afins.

§ 20. 1ncluem-Se naS regraS do presente artigo todos os centros de cultos reiigiosos de todos os credos,

tanto em ambientes fechados como abertos.

Art. 13. Como medida prof=5tica fica estabelecida a medida de isolamento social (quarentena) obrigat6rio

em todo municipio de Faro po「 um. periodo de　30 (trinta〉　dias, devendo as pessoas ficar

preferencia-mente em casa e′ havendo necessidade de sair que o fa印para o estritamente necess軸o′

desde que observado o estabeIecido no art. 7O deste Decreto‘

Par5grafo l]nico川avendo necessidade e se assim os fatos requererem o fim isoiamento de que trata este

artigo podera ser antecipado ou eventualmente pro「「ogado.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu帥ca誇o e poderきser revisto a quaIquertempo.

Gabinete da Prefeita MunicipaLdg瓦ro, em 21 de abril de 2020.


