
 

 

República Federativa do Brasil 

Estado do Pará 

Município de Baião 

Gabinete do Prefeito 
 

DECRETO MUNICIPAL Nº 117, DE 10 DE SETEMBRO DE 2020. 

Institui e atualiza as medidas de restabelecimento 
econômico gradativo e seguro no Município de 
Baião, e dá outras providências. 

O PREFEITO DE BAIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 74, da Lei Orgânica  

Considerando o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o 
surto do SARS-COV2 (COVID-19); 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Considerando os indicadores atuais de saúde e o panorama das ações de saúde no Município de 
Baião; e 

Considerando a necessidade de possibilitar melhor acompanhamento das normas administrativas 
relativas ao enfrentamento da Covid-19 pelos cidadãos, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Institui medidas de restabelecimento econômico gradativo e seguro no Município de Baião, 
definido segundo a capacidade de resposta do Sistema de Saúde e os níveis de transmissão da Covid-19, 
por meio da aplicação de medidas de distanciamento controlado e protocolos específicos para reabertura 
e funcionamento gradual de segmentos de atividades econômicas, observado, o seguinte, no que for 
pertinente: 

I - fornecer alternativas de higienização (água corrente e sabão e álcool gel); 

II - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5 (um e meio) metro; 

III - observar na organização de mesas, a distância mínima de 1,5 (um e meio) metro entre elas, com, 
no máximo três pessoas por mesa, não importando o tamanho da mesa; 

IV - manter as superfícies constantemente higienizadas; 

V - manter ventilados ambientes de uso dos clientes; 

VI - fornecer equipamentos de proteção individual aos funcionários, conforme a natureza da 
atividade; 

VII - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo familiar, respeitando a 
lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na área de estacionamento, 
para os estabelecimentos essenciais, e lotação máxima de 30% para serviços e atividades não essenciais; 

VIII - uso obrigatório de máscaras em espaços públicos e privados; 

XIX – reforço de medidas de comunicação (placas, vídeos etc.) de normas de prevenção da Covid-
19 e disponibilizar informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete líquido e papel toalha 
descartável nos lavatórios de higienização de mãos; 



 

 

XX - o acesso aos banheiros (independentemente do tamanho) deve, obrigatoriamente, ser feito 
por pessoas usando máscaras, limitado a uma por vez, devendo, após o uso, serem higienizadas 
maçanetas, torneiras e vaso sanitários, entre o outros equipamentos; 

XXI - proibição de a música ao vivo. 

§ 1º Os estabelecimentos que possuam caixas ou estações de pagamento devem ser ocupados de 
forma intercalada, a fim de respeitar o distanciamento mínimo. 

§ 2º Os estabelecimentos com funcionamento autorizado deverão fornecer e exigir o uso de 
máscaras de seus funcionários, bem como impedir a entrada e permanência de pessoas que não a 
estiverem utilizando. 

§ 3º Os estabelecimentos com funcionamento autorizado por este decreto deverão informar sobre 
o uso correto das máscaras de proteção, bem como a capacidade de lotação, conforme nas normas 
vigentes. 

§ 4º A produção de máscaras artesanais deve ser realizada segundo as orientações constantes da 
Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do Ministério da Saúde no 
endereço eletrônico www.saude.gov.br. 

Art. 2º Fica suspenso em todo o território baionense, até deliberação ulterior, o seguinte:  

I - o licenciamento e/ou autorização para festas e shows. 

II - as atividades culturais e educacionais/recreativas promovidas pelo poder público ou particulares; 

§ 1º Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, para eventos 
programados para ocorrerem a partir da data a que se refere o caput deste artigo, envidando esforços 
para dar ciência aos particulares que requereram, valendo-se para tanto de todos os meios de 
comunicação possíveis. 

§ 2º Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva do Comissão de Combate ao Covid-19. 

Art. 3º Fica permitida a realização de eventos de caráter público ou privado, observado a lotação de 
30% (trinta por cento da capacidade) do local onde este acontece, observada as normas previstas neste 
decreto. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 

Art. 4º As empresas com as atividades econômicas permitidas neste capítulo devem obedecer 
rigorosamente às normas de saúde pública quanto a higienização dos ambientes e proibição de 
aglomerações previstas neste Decreto para o combate da Covid-19, observadas as disposições do art. 1º. 

Art. 5º Ao comércio de venda de alimentos, supermercados e produção, distribuição e 
comercialização de combustíveis e derivados é assegurado o funcionamento de 7h às 19h. 

§ 1º Às farmácias é podem funcionar sem restrições de horários. 

§ 2º Fica autorizado aos estabelecimentos a realização de atividades de entrega/delivery, de forma 
a não haver o consumo de alimentos e a permanência de pessoas no local fora dos horários permitidos 
neste Decreto. 

§ 3º As empresas devem determinar o funcionamento de seus refeitórios mediante escala, a fim de 
impedir a aglomeração de pessoas. 

http://www.saude.gov.br/


 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS 

Art. 6º As empresas com as atividades econômicas permitidas neste Capítulo devem obedecer 
rigorosamente às normas de saúde pública quanto a higienização dos ambientes e proibição de 
aglomerações previstas neste Decreto para o combate à Covid-19, observadas as disposições do art. 1º e 
normas específicas previstas neste capítulo. 

Art. 7º Fica permitido o desenvolvimento de atividades não essenciais, observado o disposto nos 
parágrafos subsequentes. 

§ 1º As empresas que comercializam produtos que não se enquadram na categoria prevista no artigo 
anterior devem obedecer o seguinte: 

I - estabelecer horários ou setores exclusivos para atendimentos ao grupo de clientes, que por meio 
de documentos ou auto declaração que demonstrem: 

a) possuir idade igual o superior a 60 anos; 

b) portar doenças crônicas como diabetes, hipertensão, cardiopatas, doenças respiratórias, 
pacientes oncológicas imunossuprimidos;  

c) gestantes, lactantes e crianças.  

II - o estabelecimento deve dispor em sua entrada, lavatório e álcool a 70% para a higienização das 
mãos dos clientes;  

III - fazer a medição da temperatura de pessoas na entrada do estabelecimento, impedindo o acesso 
em caso de febre; 

IV - demarcar com sinalização a circulação interna; 

V - consumidores sem máscaras de proteção individual, serão proibidos de entrar nos 
estabelecimentos; 

VI - controlar a entrada de pessoas limitado a 1 (um) membro por grupo familiar, respeitando a 
lotação máxima de 50% para os estabelecimentos essenciais e 30% para os não essenciais; 

VII - realizar a higienização dos carrinhos e cestas após o uso de cada cliente, com álcool a 70%; 

VIII - disponibilizar o álcool a 70% para os clientes higienizarem as mãos antes e após tocarem em 
máquinas de cartões de créditos, caixas eletrônicos de autoatendimento e dinheiro; 

XIX - entregadores de mercadorias deverão higienizar as mãos, com álcool em gel a 70% antes e 
depois de tocar nas encomendas. 

X - a proibição da utilização de provadores de vestimentas de qualquer natureza, devendo as lojas 
realizarem o isolamento destes locais. 

§ 2º Os salões de beleza e barbearias poderão funcionar observado o seguinte: 

I - o estabelecimento deve dispor em sua entrada, lavatório e álcool a 70% para a higienização das 
mãos dos clientes; 

II - fazer a medição da temperatura de pessoas na entrada do estabelecimento, impedindo o acesso 
em caso de febre; 

III - os clientes deverão ser orientados a não tocar nas mesas, bancadas ou guichês de atendimentos; 



 

 

IV - adotar procedimentos diários de higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e etc.; 

V - clientes sem máscaras de proteção individual, serão proibidos de entrar nos estabelecimentos; 

VI - disponibilizar o álcool a 70% para os clientes higienizarem as mãos antes de entrar no 
estabelecimento e ao tocarem em máquinas de cartões de créditos e dinheiros; 

VII - o avental durante o corte, pintura e etc. de cabelos, deverá ser descartável; 

VIII - as cadeiras deverão ser higienizadas cuidadosamente, após cada atendimento; 

XIX - restrição à entrada de acompanhantes, exceto em casos de idosos, grávidas, crianças, 
deficientes e incapazes. 

§ 3º Os restaurante e lanchonetes poderão funcionar do horário observado o seguinte: 

I - os estabelecimentos que dispõem de estrutura para o consumo de alimentos no local, devem 
manter as mesas dispostas de forma a haver 1,5m de distância entre os clientes; 

II - o estabelecimento deve dispor em sua entrada, lavatório e álcool a 70% para a higienização das 
mãos dos clientes;  

III - fazer a medição da temperatura de pessoas na entrada do estabelecimento, impedindo o acesso 
em caso de febre;  

IV - os consumidores deverão ser orientados a não tocar nas mesas, bancadas ou guichês de 
atendimentos;  

V - adotar procedimentos diários de higienização de equipamentos, máquinas, utensílios (mesas, 
cadeiras, bancadas, etc.); 

VI - consumidores sem máscaras de proteção individual, serão proibidos de entrar nos 
estabelecimentos; 

VII - disponibilizar o álcool a 70% para os clientes higienizarem as mãos antes e após as refeições e 
ao tocarem em máquinas de cartões de créditos e dinheiros; 

VIII - entregadores de alimentos deverão higienizar as mãos, com álcool em gel a 70% antes e depois 
de tocar nas encomendas; 

XIX - evitar exposição de alimentos em prateleiras abertas e adequar a demonstração de produtos 
em estufas e vitrines. 

§ 4º As empresas que prestem serviços de higienização de veículos automotores, comercialização, 
reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados (oficinas e 
lava a jato), deverão observar o seguinte: 

I - o estabelecimento deve dispor em sua entrada, lavatório e álcool a 70% para a higienização das 
mãos dos clientes.  

II - os clientes sem máscaras de proteção individual, serão proibidos de entrar nos estabelecimentos.  

III - fazer a medição da temperatura de pessoas na entrada do estabelecimento, impedindo o acesso 
em caso de febre.  

IV - os clientes deverão ser orientados a não tocar nas mesas, bancadas ou guichês de atendimentos.  

V - adotar procedimentos diários de higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e etc. 



 

 

VI - disponibilizar o álcool a 70% para os clientes higienizarem as mãos antes de entrar no 
estabelecimento e ao tocarem em máquinas de cartões de créditos e dinheiros.  

VII - restrição à entrada de acompanhantes.  

VIII - o cliente não poderá permanecer na oficina aguardando o término do serviço, para evitar assim 
aglomeração. 

§ 5º As academias deverão funcionar, observado o seguinte: 

I - o estabelecimento deve dispor em sua entrada, lavatório e álcool a 70% para a higienização das 
mãos dos clientes; 

II - os clientes sem máscaras de proteção individual serão proibidos de adentrar no 
estabelecimentos; 

III - cada cliente será responsável pelo seu material de higienização (álcool a 70%, toalhinhas e 
outros); 

IV - permitir o atendimento de máximo 10 (dez) pessoas por hora marcada; 

V - vedar a utilização de bebedouros e copos descartáveis no estabelecimento; 

VI - que cada cliente seja responsável pela sua bebida (água) durante e após as atividades físicas; 

VII - idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, 
cardiopatas, doenças respiratórias, pacientes oncológicas imunosuprimidos e outros, não poderão 
frequentar academias. 

Art. 8º. Fica permitida manifestações de caráter religioso observado, além de outras normas 
previstas neste decreto, o seguinte: 

I - o estabelecimento deve dispor em sua entrada, lavatório e álcool a 70% para a higienização das 
mãos dos clientes.  

II - os clientes sem máscaras de proteção individual, serão proibidos de entrar nos estabelecimentos.  

III - fazer a medição da temperatura de pessoas na entrada do estabelecimento, impedindo o acesso 
em caso de febre.  

Art. 9º As feiras de rua deverão respeitar todas as regras previstas neste decreto. 

Art. 10. As empresas de transporte que funcionam dentro do território municipal devem reforçar as 
medidas de higienização e prevenção à Covid-19 no interior de seus veículos, observado o seguinte: 

I - manter os ônibus limpos, higienizando/esterilizando, após cada viagem, os pega-mãos, corrimãos, 
catracas, equipamentos de bilhetagem e demais superfícies onde há o constante contato das mãos dos 
passageiros, do motorista e do cobrador; 

II - manter o interior do veículo bem ventilado, preferencialmente com ventilação natural. 

III - instruir a tripulação sobre os meios de transmissão da Covid-19, de forma a evitar a transmissão 
e o contágio aos demais colegas de trabalho e aos passageiros; 

IV - disponibilizar álcool em 70% para os motoristas, cobradores e passageiros e exigir o usos de 
máscaras para as pessoas que apresentarem sintomas semelhantes aos de gripe, visto que o contágio 
pelo vírus pode se dar pelo toque de mãos e, apesar de não ser muito conhecido, por meio de objetos 
contaminados (cartões, moedas etc.); 

V - se necessário, manter higienização no sistema de ar condicionado do veículo; 



 

 

VI - notificar os órgãos competentes sobre eventuais passageiros que apresentem sintomas de 
gripe, especialmente febre, bem como impedir seu acesso ao transporte público, se possível, fazendo-o 
somente usando máscara e se houver estrita necessidade; 

VII - orientar os idosos que evitem o transporte. 

Art. 11. Os bares e outros locais de lazer onde haja concentração de pessoas e consumo de bebidas 
alcoólicas, com música ambiente ou não, que funcionam dentro do território do município, estão 
autorizados a funcionar, atendido o seguinte: 

I - informar, atendidas as normas de funcionamento (municipais, estaduais e federais), a Secretária 
Executiva de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária, sobre o cumprimento dos requisitos 
previstos neste Decreto; 

II - operar com 30% (trinta por cento) da capacidade máxima; 

III – funcionar de segunda-feira à quinta-feira, 18 horas às 22 horas; e de sexta-feira, sábado e 
domingo, das 14 horas às 23 horas. 

Parágrafo único. Devem ser realizadas quinzenalmente reuniões com os representantes dos 
estabelecimentos para discutir sobre a aspectos atinentes ao procedimento de abertura ou sobre a 
possibilidade de fechamento. 

Art. 12. Fica autorizado o funcionamento das arenas e correlatos, observado o seguinte: 

I - a participação unicamente e exclusivamente dos praticantes da atividade esportiva correlata, 
com 10 (dez) pessoas por horário; 

II - uso de máscara e uso e disponibilização de álcool em gel; 

III - distanciamento social sempre que possível. 

§ 1º As arenas que possuem bares deve obedecer no que for pertinente as condutas previstas no 
art. 10. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 13. Fica determinada a retomada gradual das atividades administrativas dos os órgãos da 
Administração Pública Municipal, o seguinte: 

I - o atendimento presencial do público deve estar em concordância com as normas previstas no art. 
1º deste Decreto. 

II - o deslocamento, no interesse do serviço, entre os municípios do Estado do Pará, de servidores 
públicos, empregados públicos e colaboradores eventuais da Administração Pública Municipal, salvo com 
autorização expressa do Prefeito Municipal;  

IV - o agendamento de novos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal, 
ainda que fora do prazo mencionado no caput deste artigo, enquanto estiver vigente o presente Decreto;  

Parágrafo único. As secretarias Municipais que exercem atividades administrativa poderão 
estabelecer escalas de jornada de trabalho para que não haja concentração de pessoas, com exceção dos 
serviços essenciais. 



 

 

Art. 14. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Municipal devem, a seu critério, 
autorizar:  

I - a realização de trabalho remoto especialmente aos servidores e empregados públicos que:  

a) tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos; 

b) estejam grávidas ou sejam lactantes; 

c) apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, 
hipertensão ou com imunodeficiência, devidamente comprovadas por atestado médico público ou 
privado;  

d) apresentem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 
prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais), independente de atestado médico; ou  

e) tenham retornado de viagem nacional/internacional onde haja casos confirmados de transmissão 
sustentada da Covid-19; e  

Parágrafo único. No caso do inciso I, alínea “e”, o período de afastamento, a contar do regresso da 
viagem, será de 15 (quinze) dias.  

Art. 15. Continuam suspensas, até deliberação ulterior, as aulas na Rede Municipal de Ensino. 

§ 1º A Secretaria Executiva de Educação, através do setor técnico competente, com máxima 
urgência, análises e estudos sobre a viabilidade de retomada das atividades escolares no âmbito 
municipal. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior deve, obrigatoriamente, ser conduzido de forma articulada 
com a Secretaria Executiva de Saúde de Baião. 

§ 3º O calendário escolar da Rede Municipal de Ensino será reorganizado posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de forma a minimizar os impactos causados pela Pandemia de Covid-
19. 

§ 4º A Secretaria Executiva de Educação deve emitir atos normativos para atender as normas 
previstas neste artigo. 

Art. 16. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta Municipal da 
área de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia devem, a seu critério, 
interromper ou suspender os afastamentos dos seus agentes, a fim de atender o interesse de saúde 
pública. 

Art. 17. A Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito Municipal devem adotar medidas 
educativas e preventivas para a população e para prestadores de serviços e transportes públicos. 

Art. 18. Fica determinado à Secretaria Municipal da Saúde que adote providências para: 

I - capacitação de profissionais para atendimento, diagnóstico e orientação quanto a medidas 
protetivas; 

II - estabelecimento de processo de triagem nas unidades de saúde que possibilite a rápida 
identificação dos possíveis casos de Covid-19 e os direcione para área física específica na unidade de saúde 
- separada das demais - para o atendimento destes pacientes; 

III - aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para profissionais de saúde; 

IV - antecipação da vacinação contra gripe, com ampliação de postos de atendimento; 



 

 

V - utilização, caso necessário, de equipamentos públicos culturais, educacionais e esportivos 
municipais para atendimento emergencial na área de saúde, com prioridade de atendimento para os 
grupos de risco de forma a minimizar a exposição destas pessoas; 

§ 1º A Secretaria Executiva da Saúde poderá requisitar aos demais órgãos municipais recursos 
humanos a serem alocados temporariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento à 
população, sendo que a requisição deverá ser processada, quanto à sua viabilidade, pela Secretaria 
Municipal de Gestão. 

§ 2º A Secretaria Municipal da Saúde expedirá recomendações gerais à população, contemplando 
as seguintes medidas: 

I - que sejam evitados locais com aglomeração de pessoas; 

II - que forneça, em articulação com os governos estadual e federal, orientações da população 
acerca dos cuidados a serem adotados para prevenção da doença, bem como dos procedimentos a serem 
observados nos casos de suspeita de contaminação; 

III - que oriente os setores de comércio e serviços a adotar medidas de prevenção. 

 

CAPÍTULO V 

DA ABORDAGEM NAS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO E ÁREAS RURAIS 

Art. 19. A Secretaria Executiva de Saúde juntamente com Comissão de Combate ao Covid-19, Guarda 
Municipal de Baião e demais órgãos de fiscalização municipais, poderão adotar medidas de 
prevenção/contenção/abordagens/barreiras nas vias de acesso ao município e de suas áreas rurais para 
executar normas de saúde pública aprovadas por órgãos oficiais no que tange ao enfrentamento e 
identificação de casos suspeitos, bem como expedir orientações para o cumprimento de quarentena, 
observado o disposto na legislação penal. 

Art. 20. Verificada a intensificação da propagação do contágio pela Covid-19, a ausência de apoio 
dos órgãos estaduais e federais para com a saúde e falta de leitos de UTI para atendimento da população, 
o Poder Executivo decretará o bloqueio total das vias de acesso ao centro urbano e áreas rurais. 

§ 1º A medida deverá ser requerida oficialmente pela Comissão de Combate ao Covid-19 e 
Secretaria Municipal de Saúde, cuja implementação (que será realizada pelos órgãos de segurança, defesa 
e proteção social e fiscalização presentes no município) ocorrerá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
após publicação do ato de bloqueio no mural de publicações do município. 

§ 2º Não se enquadram na restrição do § 1º o impedimento da entrada de veículos que transportem 
doentes, de veículos que fazem abastecimento de mercadorias (relacionados a alimentos unicamente), 
combustíveis, serviços de telecomunicações, produtos relacionados à área da saúde, que prestem serviços 
para concessionárias de energia, que transportem valores, veículos oficiais, e qualquer outros bens 
essenciais para a subsistência dos munícipes, observada as normas de combate e prevenção ao Covid-19, 
mediante análise da Comissão de Combate ao Covid-19. 

Art. 21. Em razão da dimensão do município de Baião (3.759,834 km² segundo dados do IBGE), o 
Poder Executivo, ouvida a Secretaria de Saúde e a Comissão de Combate ao Covid-19, poderá criar 
Subcomissões nas comunidades rurais, que contarão com a participação de agentes técnicos em saúde 
(residentes no local ou não), bem como de agentes distritais locais, cuja atuação será pautada em critérios 
de razoabilidade e proporcionalidade. 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E COMBATE AO AUMENTO ARBITRÁRIOS DE PREÇOS 

Art. 22. No caso de aumento injustificado e abusivo dos preços de produtos essenciais para 
subsistência dos cidadãos (alimentação, saúde e similares) em razão do agravamento da crise, será 
cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em 
práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais municipais. 

Art. 23. O não cumprimento das determinações previstas no presente decreto, acarretará as devidas 
sanções administrativas advindas do Poder de Polícia e cancelamento do Alvará de Funcionamento.  

 

CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 

Art. 24. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao pagamento de multa por 
deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem à prevenção das 
doenças transmissíveis e sua disseminação, à preservação e à manutenção da saúde conforme dispõe a 
Lei Complementar Municipal nº 005 (Código de Vigilância Sanitária do Município de Baião), quanto ao 
licenciamento sanitário e aos procedimentos fiscalizatórios, sem prejuízo de eventual responsabilização 
pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que trata o art. 268, do Código Penal (Decreto 
Lei 2.848/1940) na forma do regulamento. 

Art. 25. Ficam os órgãos e entidades componentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, 
Defesa Social, Guarda Municipal de Baião, Comissão de Combate ao Covide-19 e Vigilância Sanitária, bem 
como outros responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, observados os Anexos II e III, autorizados 
a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, 
autorizador e/ou concedente, independente da responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira 
progressiva: 

I - advertência; 

II - multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo não uso da máscara; 

III - multa diária de até R$ 3.000,00 (três mil reais) para pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada 
reincidência; e,  

IV - multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para pessoas físicas, MEI, ME, e EPP’s, a ser 
duplicada por cada reincidência;  

V - embargo e/ou interdição de estabelecimentos.  

§ 1º Os agentes públicos (Polícia Militar, Guarda Municipal de Baião, Vigilância e Comissão de 
Combate ao Covid-19) devem auxiliar o cidadão à correta compreensão das normas deste Decreto, 
inclusive orientando-o, se for o caso, quanto às medidas previstas no art. 1º deste Decreto. 

§2º. É dever de cada cidadão fiscalizar e orientar dialética e moderadamente sobre o 
descumprimento das normas de saúde pública para o combate ao Covid-19 e das disposições deste 
Decreto, bem como levar ao conhecimento dos órgãos de fiscalização sobre possíveis transgressões, 
competindo estes tomar as providências cabíveis para a manutenção da ordem. 

§ 3º Todas as autoridades públicas estaduais, especialmente as mencionadas no caput deste artigo, 
que tiverem ciência do descumprimento das normas deste Decreto deverão comunicar a Polícia Civil, que 



 

 

adotará as medidas de investigação criminal cabíveis e aplicar as penalidades, inclusive com base em 
informações oriundas de denúncias.  

Art. 26. Ficam os órgãos e entidades componentes do Sistema Integrado de Segurança Pública, 
Defesa Social, Guarda Municipal de Baião, Comissão e Combate ao Covid-19 e Vigilância Sanitária, bem 
como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, autorizados a realizar bloqueio de 
locais de circulação pública de pessoas e/ou veículos, conforme evolução da taxa de isolamento de cada 
localidade, a fim de garantir o cumprimento das medidas do presente decreto. 

Art. 27. Fica vedada a saída e entrada no município de pessoas, por meio rodoviário ou hidroviário, 
exceto nos casos de desempenho de atividade ou serviço essencial ou para tratamento de saúde, 
devidamente comprovados. 

Parágrafo único. Referida restrição não se aplica ao transporte de cargas.  

Art. 28. Os órgãos de segurança pública, trânsito e/ou fiscalização, atuarão de forma conjunta, em 
cooperação com o Estado, visando o cumprimento das medidas postas. 

Parágrafo único. Aplicam-se as regras estaduais, caso existentes, quando mais restritivas que os 
termos do presente decreto. 

Art. 29. O poder Executivo adotará medidas previstas na legislação federal e municipal pertinentes 
(autuação, interdição, representação à autoridade policial etc.) para o cumprimento das disposições 
previstas neste Decreto, observado os artigos 268 e 330, do Código Penal (Decreto Lei 2.848/1940). 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 30. As medidas aqui previstas poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a 
situação epidemiológica do município. 

Art. 31. O não cumprimento das recomendações de segurança de que trata este Decreto, implicará 
em multa ou fechamento do estabelecimento que não se adequar ou que for flagrado em funcionamento 
fora dos parâmetros aqui estabelecidos. 

Art. 32. É assegurado aos órgãos de segurança, fiscalização, proteção social e de defesa do 
patrimônio público dispersar quaisquer aglomerações em vias públicas, a fim de resguardar a saúde 
pública. 

Art. 33. Verificado o aumento do número de novos casos de Covid-19 no Município, serão adotadas 
medidas restritivas mais rígidas de prevenção e enfrentamento. 

Art. 34. Continuam revogados, respeitados o ato jurídico perfeito: 

I - os arts. 2º, 3º, 4º, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 do 
Decreto Municipal nº 056, de 8 de abril de 2020; 

II - o Decreto Municipal nº 60, de 21 de maio de 2020; 

III - o Decreto Municipal nº 64, de 11 de junho de 2020; 

IV - o Decreto Municipal nº 67, de 17 de junho de 2020 e correlatos; 

Art. 35. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Baião/PA, em 10 de setembro de 2020. 



 

 

 

 

 

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES 

 

 
  



 

 

ANEXO I 

LISTA DE ATIVIDADES ESSENCIAIS PERMITIDAS 

 

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. atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

5. trânsito e transporte internacional de passageiros; 

6. telecomunicações e internet; 

7. captação, tratamento e distribuição de água 

8. captação e tratamento de esgoto e lixo; 

9. geração, transmissão, distribuição e manutenção de energia elétrica e de gás, incluindo o 
fornecimento de suprimentos e os serviços correlatos necessários ao funcionamento dos sistemas de 
geração, transmissão e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia 
relacionadas a essas atividades; 

10. iluminação pública; 

11. produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 
comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

12. serviços funerários; 

13. guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, 
inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em atendimento 
aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios 

14. vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

15. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 

16. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

17. vigilância agropecuária; 

18. controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

19. compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e 
outros serviços não presenciais de instituições financeiras; 

20. serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil 

21. serviços postais; 

22. transporte e entrega de cargas em geral, obedecidos os critérios estabelecidos pela Comissão 
de Combate ao Covid-19; 

23. serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral; 

24. serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) 
para suporte de outras atividades previstas neste Anexo; 



 

 

25. fiscalização tributária e aduaneira; 

26. fiscalização tributária e aduaneira federal; 

27. transporte de numerário; 

28. produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica 
do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; 

29. fiscalização ambiental; 

30. produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados; 

31. monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança; 

32. levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 

33. mercado de capitais e seguros; 

34. cuidados com animais em cativeiro, bem como, cuidados veterinários e fornecimento de 
alimentação para animais domésticos; 

35. atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às 
urgentes, inclusive serviços de contabilidade; 

36. atividades médico-periciais inadiáveis; 

37. fiscalização do trabalho; 

38. atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia da 
COVID-19; 

39. 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, e os serviços de cartórios extrajudiciais em regime de plantão; 

40. unidades lotéricas, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste Anexo; 

41. serviços de higienização de veículos automotores, comercialização, reparo e manutenção de 
partes e peças novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados; 

42. serviços de radiodifusão de sons e imagens e da imprensa em geral; 

43. atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por meio de 
start-ups, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste Anexo; 

44. atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso e 
medicamentos; 

45. atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios 
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde e dos órgãos responsáveis pela segurança e pela saúde do trabalho; 

46. atividade de locação de veículos, somente quanto às atividades relativas às demais listadas neste 
Anexo. 

47. atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência 
técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e 



 

 

equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e 
climatização, somente para serviços consideráveis inadiáveis; 

48. atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, 
petroquímicos, plásticos em geral e embalagens de fibras naturais; 

49. atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano irreparável 
das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do 
alumínio, da cerâmica e do vidro; 

50. atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de 
bens minerais; 

51. atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou 
estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a 
mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública de que trata a Lei no 13.979, de 
2020; 

52. produção, transporte e distribuição de gás natural; 

53. indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, 
alimentos e bebidas; 

54. Obras de engenharia nas áreas de serviços e atividades essenciais e infraestrutura; 

55. Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais; 

56. Atividades de atuação de servidores municipais no que se refere proteção do patrimônio público 
municipal, estadual e federal, bem como cumprimento de seus interesses, respeitados os termos do 
Decreto Municipal nº 056, de 08 de abril de 2020; 

57. Serviços domésticos, quando imprescindíveis aos cuidados de criança, idoso, pessoa enferma ou 
incapaz, caracterizada pela ausência ou impossibilidade de que os cuidados sejam assumidos por pessoa 
residente no domicílio; 

58. Produção, distribuição, comercialização e entrega de produção de alimentos agropecuário, 
agroindustrial, agropastoril e as atividades correlatas necessárias ao seu regular funcionamento; 

59. Serviços inerentes ao transporte de cargas postais e malas postais; 

60. Serviço de transporte de passageiros, público ou privado, para auxiliar no atendimento das 
atividades/serviços essenciais; 

61. Serviços de hospedagem, com consumo de refeições pelos hóspedes exclusivamente nos 
quartos; 

62. Serviços de lavandeira para atender atividades/serviços essenciais. 

63. Atividades da Comissão de Combate ao Covid-19. 

 

 

  



 

 

ANEXO II 

Auto de Infração nº 

 

  



 

 

ANEXO III 

MODELO DE DEFESA/RECURSO PESSOA FÍSICA/JURÍDICA 

 

AO CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, ESTADO DO PARÁ. 

 

 

 

Auto de Infração n.º: 
CNPJ/CPF do Autuado: 

 

 

 

________________________________________________________________, residente na 

____________________________________________________, nº_________, município 

__________________________, UF______, CEP ____________________, CNPJ/CPF nº 

__________________, não se conformando com o auto de infração acima referido, do qual teve ciência 

em ___________, vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar recurso administrativo/defesa, pelos 

motivos de fato e de direito que se seguem: 

I - FATOS 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Descrição dos motivos de fato, de forma minuciosa e clara. Deverão ser descritos aqueles 
importantes para a solução do conflito). 

II - ALEGAÇÕES PRÉVIAS 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(Nas preliminares pode-se alegar tudo o que precisa ser decidido antes de apreciar o mérito. A 
preliminar não discute os motivos da impugnação e sim os motivos que podem modificar, inclusive anular 
o lançamento efetuado). 

III - DIREITO 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Descrição do direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que 
possuir (anexá-las). 

IV - CONCLUSÃO 

Diante de todo exposto, espera e requer seja acolhida a presente defesa, cancelando-se o auto de 
infração lavrado. 

 

Termos em que, Pede deferimento. 

 

____________,_______de________de________. 

 

 

______________________________________ 

Contato: 

 

 

Anexar: 

• Cópia do Auto de Infração 

• Cópia de um documento de identidade 

• Cópia de um comprovante de endereço 

• Cópia do contrato social (tratando-se de pessoa jurídica) 

• Cópia de todos os documentos que desejar (referentes ao caso concreto) 

  



 

 

 

 

República Federativa do Brasil 

Estado do Pará 

Município de Baião 

Gabinete do Prefeito 
 

 

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

Certifico para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que, atendendo o princípio da 
publicidade e de acordo com as atribuições a mim conferidas, (re) publiquei no quadro de aviso existente 
no rol da sede do Governo Municipal, o Decreto Municipal nº 117, de 10 de setembro de 2020. 

 

Baião/PA, 10 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 
JADIR NOGUEIRA RODRIGUES 

Prefeito Municipal 
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