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O Senhor JOSE BRAULIO DA COSTA, Prefeito Municipal de Tracuateua/Pzv, no uso 
de suas atribuicoes legals, conferidas pela Lei Organics deste Municipio 

CONSJDERANDO o reconhecimeruo da Organizacac Mundial da Sande - OMS como 
pandernia o surto novo Coronavirus (COVTD-19). bem coma o pcdido de que os paises 
intensifiquern as medidas de combate e enfretamerno a pandemia: 

CONSIDERANDO que a Sa-tide e direiro de todos e dever do estado, devendo scr 
garantida mediante pollricas socials e economicas que visern a reducao do risco de doencas 
e de outros agravos e ao acesso universal c igualhario; 

CONSIDER.ANDO a diminuicao das medidas de restricoes anunciadas pelo Governo do 
Estado do Para c a inclusao de todo o Estado do Para no "bandeiramento laranja", em 
confonnidade com o Decreto n• 800/2021 de 31/05/2020: 

CONSlDERANDO o Decreto Estadual n° 2.265/2022 de 19/03i2022 cmanado pclo 
Governo do Estado do Para: 

OECRETA: 
Art. 1" Ficam ESTABELECIDAS as scguimes rnedidas de resrricao: 

Art. 2° Fica ENCERRADA a proibicao de circulacao de pessoas nas ruas a partir das 
2lhs; 

Art. 3" Flea PERMITIDA a realizacao de festas e/ou cvcntos no quc conccrnc BOATt::S, 
CASAS NOTUR"AS c SIMILARES, com lota�ilo maxima, sendo obrigatorio que os 
frequentadores tenham realizado o esquema vacina I complete ( duas doses ou dose (mica, 
dependendo do imunizante), com uma das vacinas dispensadas pelo Sistema lJnico de 
Sande contra a COVID-19. 

Art. 4° RESTAURANTES, LANCHONETES, BARES e AFINS poderao fuocionar 
com lotacao maxima. sendo obrigatorio que os frequentadores tenharn realizado o csqucma 
vacinal complete (duas doses ou dose unica, depcndendo do imunizante), com uma das 
vacinas dispensadas pelo Sistema Unicode Sande contra a COV!D-19. 

Art. 5" Fica PERMJTIDA a pratica de esportes coletivos, sendo obrigatorio que os 
praticantes e ptiblico tenham realizado o esquema vacinal complete (duas doses ou dose 
(mica, dependendo do imunizante), com uma das vacinas dispensadas pelo Sistema Unico 
de Saude contra a COVID- J 9. 

,..os\a 
. da "'. '3' ������,-,-��--,--,,-,-��-.-�.,--��-,----,,........,�.,..--,--::-----,::---n� en{a��u���t 

Av. Mario Nogueira de Sousa - s/n - Centro -Altos da Academia Crossfit J<!Y \e1\0 �·\�!· 
'?<e cu� Tracuateua-PA- CEP: 68.647-000 i<�' 



EST ADO DO PARA 
MUNICIPAL DE TRACUATEUA 
GABIJ\'ETE DO PREFEITO 
CNPJ: Ol.612.999/0001-92 

Art. 6° As ACADEMIAS poderiio fuocionar com lotacao maxima. sendo obrigatorio que 
os frequentadores tenharn realizado o esquema vacinal completo (duas doses 011 dose 
unica, dependendo do imunizarue), com uma das vacinas dispeusadas pclo Sistema Unico 
de Saude contra a COVTD-19. 

Art. 7° Praias, Igarapes, balnearios e similares passam a estar A BERTOS todos os dias. 
scndo obrigatorio quc os frequcmadorcs teobam realizado o esquema vacinal complete 
(duas doses ou dose (mica, dependendo do imunizanre). com uma das vacinas dispensadas 
pelo Sistema Unicode Saude contra a COVlD-19. 

Art. 8° A comprovacao da vacinacao expressa no presente Decreto sera feita pela 
apresentacao do cartao de vacinacao. por ccrt.ificado cmitido pclo Ministerio da Saude ou 
pelo aplicativo "Conecte SUS". associado ao documcnto de idcntidadc oficial com foto, 
quc devera ser manrido na posse de todos, de forma pcrmanenre para fins de circulacao. 
por meio flsico ou eletronico, 

§1 ° A presenca de pessoa nao vacinada podera ser possivel, desde que cornprovado. por 
atestado medico. a impossibilidadc de administracao de quaisquer das vacinas dispensadas 
pelo Sistema Unicode Saude contra a COVID-19. necessaria a aprescntacao de cxarnc RT- 
PCR negative, realizado nas ultimas .,1.8 horns; 

Art. 09° estao SUSP£NSAS as rcstrieocs de horario de funcionamento da FETRA LIVRE 
e do COMERCIO. quc passam a podcr funcionar normalmente; 

Art. 10" Os estabelecimeotos que infringem as normas do presente Decrcto seriio multados 
ale o limite de R$ I 0.000,00 (dez mil reais), podendo em caso de reincidencia perder o seu 
alvara de funcionamento. 

Art. 11° Fica PERMITl'DA a faculdadc do uso de mascaras em locais abertos. 

Art. 12° Permanece obrigatorio a utilizar,:ao de mascaras em locals fechudos. 

Art. 13° Estc Decrero Municipal cntra em vigor na data de sua publicacao e Lem periodo de 
vigencia de 07 (sete) dias. 

Registre-se, publique-se. de-se ciencia e curnpra-se, 

Prefeitura Municipal de Tracuateua/PA. em 15 de junho de 2022. 
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