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DECRETO Nº 049 DE 27 DE ABRIL DE 2021. 

 

Dispõe sobre a sobre a suspensão total de 

atividades não essenciais (lockdown) no 

âmbito do Município de Primavera, para a 

contenção da pandemia do coronavírus 

(COVID-19). 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA, no uso das suas atribuições 

legais, 

CONSIDERANDO o dever do poder público de preservação da saúde, com 

adoção de medidas de biossegurança com vistas à contenção do COVID-19 - 

coronavírus; 

CONSIDERANDO a manutenção pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, 

dos efeitos da liminar nos autos da ADI 6341, reconhecendo a competência 

concorrente para que Estados e Municípios possam tomar providências 

normativas, visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19;  

CONSIDERANDO a evolução epidemiológica do COVID-19 no território do 

Município de Primavera; 

CONSIDERANDO a necessidade de contenção do ritmo da contaminação por 

COVID-19 neste Município; 

CONSIDERANDO que o Boletim do Ministério da Saúde preconiza, segundo 

as regras da Organização Mundial de Saúde - OMS, que para conter o avanço 

descontrolado da doença e para recuperação do sistema de saúde, quando não 
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eficientes as medidas de distanciamento social, a suspensão total de atividades 

não essenciais (lockdown); 

CONSIDERANDO que os princípios da prevenção e da precaução devem 

reger as decisões em matéria de saúde pública - justificando as medidas 

excepcionais para combate à pandemia da COVID-19; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica determinado o Bloqueio Total, com a suspensão de 

atendimento presencial ao público em todas as atividades comerciais e de serviços 

não essenciais no Município de Primavera, no período de 29 de abril a 10 de maio 

de 2021; 

Art. 2º Fica proibida a circulação e permanência de pessoas nas ruas, 

calçadas, praças e demais logradouros públicos, bem como em estabelecimentos 

privados, com exceção das seguintes hipóteses: 

I – Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, produtos de 

higiene pessoal, combustível e medicamentos, admitindo se somente uma pessoa 

por família ou residência; 

II – Atendimento médico e realização de exames, admitindo se apenas um 

acompanhante ao paciente quando a circunstância exigir; 

III – Realização de operações de pagamento, saque e depósito de valores, 

admitindo se somente uma pessoa por família ou residência; 

IV – Para buscar atendimento veterinário, admitindo se somente uma pessoa 

da família ou residência; 

V – Para atividade de trabalho, naquelas atividades que não estiverem 

impedidas de funcionar, por força deste decreto. 
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§ 1º. Todas as pessoas que se enquadrarem nas hipóteses de exceção 

mencionadas neste Artigo, deverão obrigatoriamente, fazer uso de máscaras de 

proteção. 

§ 2º. As autoridades fiscalizadoras deverão exigir dos cidadãos que se 

enquadrem nas referidas exceções, que apresentem comprovantes bancários, 

carteira de trabalho, crachá funcional, declaração do estabelecimento acrescido de 

documento oficial com foto, atestado médico, receituário médico, comprovantes de 

exames, ou qualquer outro meio que comprove a necessidade de circulação 

durante o período de bloqueio. 

Art. 3º Para os efeitos deste decreto compreendem-se como atividades 

essenciais as de: 

I - Fornecimento de gêneros alimentícios, produtos farmacológicos e 

medicamentos, produtos de higiene e materiais limpeza; 

II – Prestação de serviços de abastecimento de água, fornecimento de energia 

elétrica e manutenção de rede, fornecimento e manutenção de sinal de internet, 

coleta de esgoto e de resíduos sólidos; 

III – Distribuição e comercialização de Gás e de Combustíveis; 

IV - Serviços de saúde pública ou privada, clínicas veterinárias, defesa civil e 

vigilância sanitária;  

V – Serviços postais, de entrega, transportes de carga e de passageiros; 

VI – Serviços de segurança pública ou privada; 

VII – Serviços de iluminação pública, manutenção predial e veicular; 

VIII – Serviços radiofusão e de comunicação; 
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IX - Serviços de assistência social de alta complexidade; 

X – Serviços funerários; 

XI – Atividades Financeiras e bancárias; 

XII – Transmissão de cerimônias religiosas por meios de telecomunicação; 

XIII – Advocacia e outras profissões liberais em circunstancias de caráter 

essencial e emergencial; 

§ 1º. – As atividades comerciais e prestadores de serviço, não mencionados 

no rol deste artigo, somente poderão atender os clientes por meio de serviço de 

entrega, devendo permanecer com as portas totalmente fechadas, durante toda a 

vigência deste decreto. 

§ 2º. Supermercados, mercados e estabelecimentos afins deverão funcionar 

até às 18 horas, sugerindo-se a sua abertura durante todo o período vespertino, 

além do mais, após este horário só poderão funcionar de maneira delivery ou que 

possam estar disponíveis para retirada no local. 

§ 3º. Mercado Municipal, que fica autorizado a funcionar das 05 (cinco) e meia 

até as 13 (treze) horas. 

Art. 4º O descumprimento da referida medida acarretará a responsabilização 

civil, administrativa e penal do agente infrator, nos termos da Portaria 

Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020. 

§1º O servidor público que concorrer para o descumprimento das medidas 

previstas neste Decreto, ficará sujeito à responsabilidade cível, penal e 

administrativa disciplinar, nos termos da lei.  

Art. 5º Os gestores locais do Sistema Único de Saúde - SUS, os profissionais 

de saúde, os dirigentes da administração hospitalar e os agentes de vigilância 
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epidemiológica poderão solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou 

desobediência por parte de pessoa submetida às medidas previstas no artigo 

anterior, bem como para fazer cumprir as disposições estabelecidas neste decreto, 

cabendo a autoridade policial competente lavrar termo circunstanciado por infração. 

Art. 6º Os secretários Municipais, no âmbito de suas competências, ficam 

autorizados a adotar as medidas excepcionais necessárias para combater à 

disseminação do CORONAVÍRUS em todo o Município de Primavera/PA. 

Art. 7º Os estabelecimentos que descumprirem o disposto neste decreto 

estarão sujeitas à aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para 

estabelecimentos comerciais e de serviços. 

Parágrafo Único – Em caso de reincidência as multas deverão ser aplicadas 

de forma progressiva na razão de 2x (duas vezes) para cada reincidência ao 

descumprimento das medidas de Bloqueio. 

Art. 8º. Este Decreto entrará em vigor no dia 29 de abril de 2021 e terá 

vigência até 10 de maio de 2021. 

Palácio Executivo “Moura Carvalho”, 27 de abril de 2021. 
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ÁUREO BEZERRA GOMES 

Prefeito Municipal  
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