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DECRETO MI.,'NICIPAL NO 098/2021.GPIPMF.

GIBIIITTT IIll PRETEIT|I

*DrspÔE soBRE A ATUALIZÀÇÂO DE MEDTDAS

TEMPORARIAS E EMERGENCIAI§ DE PREVENÇÃO BE

coNTÁGro PELO NOVO C0RONAVíRUS (C0V|D.19) NO

MUNIC|PIO DE FARO E DA OUTRAS PROVDÊNCN§,"

CERTIDAO
Cerilfico que oste Ato tôi publlcaclc
por afixação ,.rr: quadro de aviscs
da Prefeitura, confôlmo eetabelece o
ê.rt. Ío des Díspi:si;Ões Gerais e
Transitórlcs da Lei Crçânica do
Liunicípio <je Faro.

üaia:1fulllg I ir,l ,

C Sr. PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALH0, Prefeito tvlunicipal de Faro, n0 uso Ce suas airibuiçÕes legais

quê lhe sãc conferidas pela Lei Orgânica do Município de Faro;

Ü0NSIDERANDO, a necessidade de atualízação de medidas emergenciais de prevenção de contaglo pelo novo

Coronavirus {COVID-19), n0 município de Faro,

CCNSIDERANDO, no âmbito do tt/unicípio de Faro, da Lei Federal N" 13.979i2020, que dispõe sobre as medidas

pâra *nfrentamento da ernergência de Saúde da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção

humana pelo N0v0 Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO, a necessidade de conter a circulação e aglomeração de pessoas;

CONSIDERANDO a manutenção de Bandeiramento VERIMELHO na região do baixo amazonas;

CONSIDERANDO que o cenário epidemiologico no Municipio de Faro e eievado e a necessidade de adoçâo de

medidas restritivas devem permanecer, com a finalidade de conter a expansão do número de casos,

DECRETA:

Art, Jo Ficam suspensos, peio periodo de vigência do decreto, a reaiização 0e eventos, reuniÕes e rnanifestaçôes,

de caráter publico ou privado e de qualquer especie, salvo os eventos religiosos, os quais deveráo obedecer

criterios específicos

Art. 2' Fica mantido 0 expediente em todos os orgãos e entidades da Administração Publica hdunicipal, devendo

ser obedecido hor"âri* de suas respectivas reoartiçÕes

Art. 3' Fica suspenso o atendimento presenciai nos orgãos da Administração Pública Municipai, exceto nas áreas

de Saude, CRAS, CRTAS e Conselho Tutelar.

Art. 4u Ficam restritas as viagens intermunicipais de passageiros, coletivas e privadas, por meio fluvial e terrestre,

observando o llmite máxinro de 50% da capacidade de iotação de cada transpcÊe, distanciamenta de 1,5m {unr
rnetro e meio) entre os passageiros, uso obrigatorio de máscaras e álcool em gel,
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§ 1n, Para transporle interestadual de passageiros, Será exigido teste rápido de COVID-19, para o deslocamento

até a cidade de FARO, com antecedência mínima de 02 (dois) dias a serem apresentados na cheEada ao
mrrnininin

§ 2". Aferição da temperatura corporal, com termômetro eletrônico à distância. Se detectada temperatura superior

a 37,8 'C, a entrada da pessoa não será autorizada, sendo orientada a procurar uma unidade de saude para

atendimento medico,

§ 3". Higienização de todo o ambiente ao final de cada viagem

§ 40. No caso do transporte fluvial deverá ser respeitado o distancramento entre as redes dos passageiros de no

mínimo 02 (dois) metros.

§ 5o, Em qualquer caso, quem decidira se 0 passageiro podera ou nâo vtajar e o proprietário ou comandante da

embarcaçã0.

Aft, 5o, Fica permitida a realrzação de cultos, missas e eventos reiigrosos presenciais com público, devendc

obedecer os seguintes criterios;

| - Higienização do local antes de cada evento religioso;

ll - Respeitar o iimite de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local;

lll - Controlar o distanciamento, obedecendo o limite Ce 'i,5m (um rnetro e meio);

lV - Disponibilizar aos participantes álcooi em gel, para higienizaçãa das mãos ou outras formas alternativas de

higienização como agua e sabão ou álcool 70?i,;

V - As demais atividades religiosas devem ser realizadas de modo remoto, reconhecida sua essencialidade

quando voltadas ao desempenho de aqões de assistência social e atendimento à populaÇão em estada de

vuinerabilidade.

§ 1* - As instituiçoes religiosas, deverão exigir o uso de máscaras de seus fieis e impedir a entrada ou

permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara.

§ 2o - As instituiçoes religiosas deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o

numero máximo de pessoas permitidas a0 mesrno tempo dentro do local para realizaçâc de eventos religiosos,

Art. 6o, Cs Estabelecimentos Comerciais, deverão adotar as seguintes medidas:

i - Disponibilizar a seus clientes áicooi em gel ou áicr:ol 70?t,, para higienização das rnãos;

li - Uso obrigatorio de Máscara;

lll - Controlar a entrada e saida pessoas, respeitando o limite de 50% (cinquenta por cento), da lotação nráxima do

estabelecimento;
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l\1 - Controlar o distanciamento social, obedecendo o limite de 1,5m (um metro e meio);

V - Higienização do iocal antes, durante e apos o funcionamento;

§ 1" - As ianchonetes, bancas de chunascos, restaurantes, sorveterias, poderão funcionar com presença de

consumidores até as 23h, devendo ser obedecidas as normas de prevenção do presente artigo,

§ 2'. Üs estabelecimentos comerçiais lanchonetes, bancas de churrascos, restaurantes, sorveterias, deverão exigir

o uso de máscaras de seus clientes e impedir a entrada ou permanência de pessoas que náo estiverem utilizando

máscara,

§ 30, Os estabelecimentos comerciais lanchonetes, bancas de churrascos, restaurantes, sorveterias, deverâo

afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas

ao mesmo tempo dentro do estabelecimento,

§ 4' - Poderão funcionar de forma ininterrupta Drogarias, Farmácias e Postos de Combustíveis,

Art, 70. Fica proihido ao público em geral, pelo período do decreto.

i - Utiiização de Praias

ll * Utilização de lgarapes,

lll - Funcionamento e Utilizaçâo de Balneários;

lV - Quadras e Ginásio Poliesportivo;

V - Bares; Clubes e Estabelecimentos Similares,

Art. 8o. Fica estabelecido, por tempo indeterminado, para todas as pessoas no âmbito do lVlunicípio de Faro, o uso

obrigalorio de máscaras de proteção facial. elaboradas confornne orientação do Í\4inisterio da Saude, a serem

utilizadas durante o deslocamento em vias públicas e contatos com outras pessoas;

Art. 90. Fica determinado toque de recolher no periodo de vigência do Decreto, das 23h00 até as 05hü0 do dia

seguinte, para confinamento domiciliar obrigatorio em todo territorio do [iÍunicípio de Faro, Íicando

ternninantemente proibido a circulação de pessoas, exceto para entr"egadores dos seruiços de Delivery, os quais

deveráo estar identificados com 0s crachás do estabelecimento,

Afi. 1Ü, O descumprimento das normas estabelecidas neste decreto sofrerã0, independente da responsabilidade

civil e criminal, de maneira progressiva:

l- advertência,

ll- multa diária de ate R$ 5,000,00 {cinco mii reais}; e

lil - embargo e/ou interdição de estabelecimentos,
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lV- cassação de alvará de funcionamento.

Aú. 11 - Fica advertido (pessoa física ou jurídica) que descumprir o presente decreto, receber'ão termo de

autuação administrativa que será encaminhado pa!'a as autoridades policiais parâ responder pelas infraçÕes

penais do Art. 267 ,268 e 330 do Codigo Penal.

Ar1. 12. Este Decreto entra em vigor no dia 04 de Abril de2021, podendo ser revisto a qualquer tempo, de acordo

com a evolução epidemiologica da COVID-19 no Municipic de Faro, e terá vigência pelo prazo de 15 dias.

REGISTRE.SE, PUBLICA.SE. CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO DE FARO . PARA, 04 DE ABRIL DE

2421.

ERRA CARVALHO
t\r,,^i^;^^trviuliiurpdr
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