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ATENÇÃO: PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO APENAS PARA
CONFERÊNCIA.

ESTADO DO AMAZONAS 
MUNICÍPIO DE MANICORÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 226/2021 DE 11 DE MARÇO DE 2021

Disciplina as novas medidas de restrição e prevenção em decorrência da
COVID-19 no Município de Manicoré (zonas urbana e rural) e Distrito de
Matupi.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANICORÉ, LÚCIO FLÁVIO DO
ROSÁRIO, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 29 da Constituição
Federal c/c o inciso VI do art. 64 da Lei Orgânica do Município c/c com a Lei
Municipal Nº 950/2020;

CONSIDERANDO que a saúde é Direito de todos e Dever do Poder Público
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da
Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS),
que estabeleceu como pandemia o novo Coronavírus (COVID-19), em razão do
seu alto risco de contágio a população, inclusive de forma simultânea, não se
limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas sanitárias, discutidas,
propostas e deliberadas pelo Comitê para Emergência de Enfrentamento ao
Coronavírus (COVID-19), que se reuniu na data de 11 de março de 2021, de
modo a garantir a contenção da elevação dos casos no âmbito do Município de
Manicoré; e

CONSIDERANDO que a situação demanda o reestabelecimento das medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos, agravos a saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença no Município de Manicoré.

CONSIDERANDO o aumento significativo de novos casos confirmados para
COVID-19, consequentemente o aumento de internações e óbitos no Hospital
Regional Dr. Hamilton Maia Cidade.

DECRETA:

Art. 1º. No que trata ao funcionamento de comércios, bares, restaurantes,
transportes fluviais, casas de shows e academias, o Município de Manicoré
cumprirá o que preceitua o presente decreto.

Art. 2º. É obrigatório pela população do Município de Manicoré a utilização de
máscaras de proteção e álcool em gel, sendo imprescindível o seu uso:

I – no deslocamento em vias públicas;

II – no descolamento em vias fluviais;

III – em todos os estabelecimentos comerciais, prestadores de quaisquer serviços;

IV – em todos os ambientes compartilhados, sejam em áreas públicas ou
particulares.

Parágrafo primeiro. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de quaisquer
serviços elencados no inciso III deste artigo devem ainda observar as seguintes
recomendações:

a. Horário de funcionamento das 06 às 15 horas no período de 12 de março a 26 de
março de 2021;

b. Manter distanciamento físico em 1,0 m (um metro) entre as pessoas;
c. Evitar aglomeração no ambiente organizando os espaços de trabalho;
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d. Manter filas controladas por marcação para garantir espaçamento mínimo de
1,0m (um metro) entre as pessoas;

e. Manter o ambiente ventilado;
f. Ao menos três vezes ao dia, manter o ambiente limpo e remover o lixo de

maneira segura;
g. Circular informações de boas práticas aos funcionários, clientes e demais

frequentadores;
h. Acompanhar a saúde dos colaboradores da empresa, bem como de seus familiares

e em caso de sintomas da COVID-19 providenciar o encaminhamento da pessoa a
unidade de saúde para atendimento;

a. Disponibilização de álcool em gel para os seus clientes, bem como exigir a
utilização de máscara para todos que adentrarem em seus estabelecimentos e
utilizar medidor de temperatura;

j. As agências bancárias ficam obrigadas a manter funcionário para organizar as
filas internas e externas de forma que evite aglomerações, além de encerrar o
atendimento nos caixas eletrônicos no período das 15 horas às 06 horas do dia
seguinte, devendo tais restrições permanecerem até o dia 26 de março de 2021.
Parágrafo segundo. Os estabelecimentos que não cumprirem as regras
supracitadas serão advertidos (verbalmente ou por escrito) pela autoridade
municipal competente, havendo reiteração, os mesmos serão multados e se assim
persistirem terão suspenso o seu alvará de funcionamento por 7 (sete) dias.

Art. 3º. Fica instituída a restrição provisória da circulação de pessoas em espaços
e vias públicas entre as 15 horas e às 06 horas do dia seguinte no período 12 de
março a 26 de março de 2021, ressalvados os casos de extrema necessidade que
envolva:

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, exclusivamente de produtos
farmacológicos, medicamentos e insumos médico-hospitalares;

III – deslocamento de pessoas para prestar assistência ou cuidados a doentes,
idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades especiais;

IV – o deslocamento de profissionais da imprensa;

V – o deslocamento para as unidades de saúde, para atendimento emergencial;

VI – 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;

VII – o deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias e
unidades judiciárias, no caso de necessidade de atendimento presencial ou no
cumprimento de intimação administrativa ou judicial;

VIII – os deslocamentos para outras atividades de naturezas análogas ou por
motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente
justificado;

IX – os serviços de delivery previstos no art. 5º, inciso I, deste decreto, até as 22
horas;

X – o deslocamento de advogados no exercício da sua profissão.

Parágrafo único. Os deslocamentos autorizados deverão observar as normas
sanitárias vigentes, sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção.

Art. 4º. Ficam expressamente proibidas até o dia 26 de março de 2021:

I – o funcionamento de bares, balneários (inclusive em sítios particulares),
flutuantes e casas de show, assim como os estabelecimentos congêneres;

II – as atividades esportivas, tais como futebol, voleibol e similares;

III – os serviços de transporte fluvial que navegam nos limites territoriais do
município de Manicoré/AM, sendo tais regras válidas inclusive para motores de
popa como voadeiras e rabetas;

IV – os serviços de transporte fluvial e rodoviário intermunicipal de passageiros,
ficando permitido o transporte apenas de cargas, conforme art. 2º, inciso XII, do
decreto nº 43.277, de 12 de janeiro de 2021, do Governo do Estado do Amazonas;



11/03/2021 Visualização de Publicação

https://diariomunicipalaam.org.br/pre-visualizar 3/4

V – o desembarque de passageiros (terrestre, fluvial ou aéreo) oriundos de outros
municípios sem apresentação de teste antígeno ou PCR atualizado (72 horas) com
resultado negativo para COVID-19;

VI – a venda e consumo de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos
comerciais na jurisdição do município de Manicoré;

VII – as atividades de todas as academias e centros de ginástica, bem como outros
estabelecimentos similares;

VIII – as atividades religiosas;

IX – os atendimentos presenciais externos (para o público) nos estabelecimentos
das secretarias e da prefeitura municipal, excetuando os serviços essenciais da
saúde.

Art. 5º. Restaurantes, lanchonetes e pizzarias, além do uso obrigatório de
máscaras de proteção e da disponibilização de álcool em gel para os funcionários
e clientes, devem obedecer às seguintes condições para funcionamento:

I – horário de funcionamento: Até às 15 horas, sendo permitido o serviço de
delivery até 22 horas no período de 12 de março a 26 de março de 2021;

II – os funcionários dos serviços de delivery deverão estar identificados pelos
estabelecimentos com farda ou crachá do mesmo;

III – as mesas e cadeiras deverão ter o distanciamento de 1,5 m (um metro e
meio) entre elas.

Art. 6º. As farmácias poderão funcionar até às 22 horas, sendo permitido o
serviço de delivery até o encerramento de suas atividades, desde que seus
funcionários estejam devidamente identificados para realizar tal serviço com
farda ou crachá do estabelecimento.

rt. 7º. Os postos de combustíveis poderão funcionar até às 15 horas.

Art. 8º. As pessoas que testarem positivo para COVID-19 deverão ficar isoladas
pelo período de 14 dias, assinando o termo de compromisso de isolamento,
cabendo aplicação de multa por seu descumprimento injustificado.

Art. 9º. O descumprimento das determinações constantes neste Decreto, bem
como nas notificações realizadas pelos técnicos de saúde, poderá ensejar crime
contra a saúde pública (art. 268, do Código Penal), além das demais sanções
administrativas cabíveis, estabelecidas na Lei Municipal Nº 950, de 14 de julho
de 2020.

Art. 10. O descumprimento dos dispostos neste decreto sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), em caso de reincidência, para pessoas físicas; ou de R$ 1000
(hum mil reais), até o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de
reincidência, para pessoas jurídicas, conforme o artigo 2º da Lei Municipal N˚
950/2020.

Art. 11. As fiscalizações serão de competência dos técnicos de saúde, servidores
designados para esta atividade, Guardas Municipais, e apoio do DETRAN local,
das Polícias Civil e Militar.

Parágrafo único. As eventuais aplicações de multas serão de competência da
autoridade sanitária do Município de Manicoré.

Art. 12. Ficam revogadas as disposições municipais em contrário a esta
publicação.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de 12 de março até o dia 26 de
março 2021.

NOTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manicoré/AM, 11 de março de 2021.

_____________________________________

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO

Prefeito de Manicoré

_____________________________________
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MARIA ADRIANA MOREIRA

Secretária Municipal de Saúde

ESTE DECRETO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISO DA
PREFEITURA E NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO AMAZONAS.

___________________________________________

JANDERLAN BRITO BARBOSA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por: 
Ricardo Rodrigues Lagos 

Código Identificador: ?????????

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia
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