
DECRETO MUNICIPAL Nº. 049, de 15 de janeiro de 2021.  
 

Altera, na forma que específica, o Decreto 
Municipal 044, de 13 de janeiro de 2021, que 
dispõe sobre medidas no âmbito do município 
de Humaitá em cumprimento às ações de 
saúde pública emanadas dos Governos 
Federal e Estadual voltadas ao enfrentamento 
e à eliminação dos riscos de disseminação e 
contágio do CORONAVIRUS (COVID-19), e dá 
outras providências.  
 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, no exercício das suas atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n. 43.282, de 14 de janeiro de 2021 que 

adotou medidas mais restritivas visando conter a recente elevação dos casos da COVID-
19 no âmbito do Estado do Amazonas; 

 
CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu 

autonomia de Estados e Municípios1 para adotarem as medidas que entenderem 
pertinentes no sentido de medidas preventivas e restritivas de enfrentamento à pandemia. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer novas medidas sanitárias, 

discutidas, propostas e deliberadas pelo Comitê de Crise Municipal de Combate e 
Enfretamento à COVID-19, que se reuniu na data de 15 de janeiro de 2021, de modo a 
garantir a contenção da elevação dos casos no âmbito do Município de Humaitá, 

 
 

D E C R E T A : 
 
Art. 1.º Fica instituída, até o dia 25 de janeiro de 2021, a restrição provisória da 

circulação de pessoas em espaços e vias públicas, em todo município de Humaitá, no 
período compreendido entre 20h até 6h, ressalvados os casos de extrema necessidade 
que envolvam: 

 
I - o transporte de cargas e produtos essenciais à vida, como alimentos e 

medicamentos e insumos médico-hospitalares; 
 
II - o deslocamento para serviços de entrega (delivery), de produtos 

farmacológicos, medicamentos, insumos médico-hospitalares e alimentos para consumo; 
 
III - o deslocamento de pessoas para prestar assistência ou cuidados a 

doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades especiais; 
 
IV - o deslocamento para as unidades de saúde, para atendimento 

emergencial; 
 

                                                 
1 Disponível em http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447&ori=1, consultado em 
08/01/21.   



V - o deslocamento de agentes públicos, profissionais de saúde e de quaisquer 
outros setores, cujo funcionamento seja essencial para o controle da pandemia de 
COVID-19, ou para o exercício de missão institucional, de interesse público, por 
determinação de autoridade pública; 

 
VI - o deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e 

unidades judiciárias, no caso de necessidade de atendimento presencial ou no de 
cumprimento de intimação administrativa ou judicial; 

 
VII - os deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por 

outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

 
Parágrafo único. Os deslocamentos autorizados deverão observar as normas 

sanitárias vigentes, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção. 
 
Art. 2.º Ficam proibidas até o dia 25 de janeiro de 2021, as celebrações 

religiosas presenciais. 
 
Art. 3.º Ficam proibidas a entrada e permanência de crianças até 10 (dez) anos 

de idade em estabelecimentos comerciais. 
 
Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor a 

partir da presente data. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, em Humaitá, 

15 de janeiro de 2021. 
 
 
 

JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO 
Prefeito do Município de Humaitá 

 
 
 

MURILO LEITE MACIEL 
Secretário Municipal de Gabinete 


