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DECRETO Nº 004/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A REABERTURA 

GRADUAL DOS ESTABELECIMENTOS 

NO AMBITO MUNICIPAL, TENDO EM 

VISTA A PANDEMIA DO CORONA 

VIRUS COVID-19. 

A PREFEITURA MUNCIPAL DE INHANGAPI, através de seu 

Prefeito Municipal, no uso das atribuições conferidas pelo art. 91, inciso VI 

da Lei Orgânica Municipal, bem como a recomendação emitida pelo 

Governo do Estado do Pará. 

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 800 de 18 de 

Fevereiro de 2021, que versa sobre o programa RETOMAPARÁ, a nível 

estadual. 

Considerando o que já se foi tratado nos diversos Decretos 

Municipais acerca da temática. 

Considerando a Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal 

nº 38, que dispõe que compete ao Município regulamentar o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais em sua circunscrição. 

Considerando os indicadores atuais da saúde do Município de 

Inhangapi, os quais são passiveis de inclusão do Município na Bandeira 

“Laranja” – Zona 02 Controle I – Risco Médio, conforme preconiza o 

Decreto Estadual supramencionado. 

Considerando o reconhecimento, por parte da Organização 

Mundial da saúde, como pandemia o surto da corona vírus COVID-19; 



                                                                                                                          
                           PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI  
 

Considerando o dever do Estado em adotar e garantir políticas 

públicas, sociais e econômicas por parte do Município de Inhangapi. 

Considerando que o Município deve zelar por seus munícipes, 

devem ser instituídas medidas de prevenção e contenção de riscos à 

saúde pública, evitando a disseminação da doença. 

DECRETA: 

 

Art. 1º A partir do dia 26 de Fevereiro de 2021 poderá voltar ao 

funcionamento os seguintes estabelecimentos: 

 

I – Restaurante, Bares e Lanchonetes, de forma presencial desde que 

seja mantida a quantidade de público de até no máximo 50% 

(Cinquenta porcento) da sua capacidade total do espaço. 

 

II – Atividades Esportivas; 

 

§ 1º No retorno das atividades que trata o inciso I, somente poderão 

funcionar os estabelecimentos que estiverem devidamente licenciados 

e documentados para o devido funcionamento, como estes também 

deverão seguir a risco o protocolo geral de prevenção ao Covid-19. 

 

§ 2º No retorno das atividades que trata o inciso II, deve ser respeitado 

o quantitativo máximo de reunião determinado em âmbito municipal, 

assim como fica vedado o convite para times/equipes de localidades 

distintas e outros municípios em efetuarem eventos de tipo amistosos 

e de campeonatos. 

 

Art. 2º Fica autorizado a concessão de licenciamento e/ou autorização para 

eventos, reuniões e/ou manifestações, de caráter público ou privado e de 

qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 50 (cinquenta) pessoas, 
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devendo seguir à rigor os protocolos sanitários gerais e os dispostos pela 

Secretária Municipal de Saúde. 

Art. 3º Em caso de descumprimento de qualquer medida prevista neste 

Decreto, as autoridades competentes podem apurar as eventuais 

práticas de infrações administrativas previstas no Art. 10, da Lei Federal 

nº 6.437, sem prejuízo da apuração de responsabilidade criminal pelos 

crimes previstos nos Artigos 131, 267, 268 e 330 do Código Penal 

Brasileiro. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá 

ser revisto a qualquer tempo. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Inhangapi, 25 de Fevereiro de 

2021. 
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