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 DECRETO Nº 109/2021-GAB/PREF.                         Ipixuna-Am, 30 de Junho de 2021  

 

             

DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DO DECRETO Nº 

103/2021 QUE CRIA PROTOCOLOS DE ABERTURA 

DO COMÉRCIO, IGREJAS, BARES, 

RESTAURANTE E DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA 

PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, Estado do Amazonas, 

no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o inciso VI do art. 76 da Lei Orgânica do 

Município de Ipixuna, 

 CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 011, de 20 de março de 2020, que “DISPÕE sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito 

da Administração Pública Municipal, e dá outras providências”; 

CONSIDERANDO a Edição do Decreto nº 013, de 02 de Abril de 2020, que “DISPÕE” sobre 

a emergência na saúde pública do Município, bem como prorroga as medidas de enfrentamento 

da pandemia do (COVID-19). 

CONSIDERANDO a edição do decreto n.º 015, de 14 de abril de 2020 que “DISPÕE Sobre o 

Uso Massivo de Máscaras e Condutas de Higiene a Serem Observadas pelos Estabelecimentos, 

em Face da Pandemia da COVID-19”; 

 

CONSIDERANDO a edição do decreto n.º 016, de 17 de abril de 2020, que “PRORROGA a 

suspensão das atividades elencadas no artigo 2.º incisos I a VI, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º 

incisos I e II, todos do Decreto n.º 013, de 02 de abril de 2020, e dá outras providências”. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas temporárias, por recomendação 

do Comitê Intersetorial de Enfretamento e Combate ao COVID-19, sem prejuízo de todas as 

determinações constantes nos Decretos 011, de 20 de maço de 2020; 013, de 02 de abril de 

2020; 015, de 14 de abril de 2020; 016, de 17 de abril de 2020 e 018, de 27 de abril de 2020 

e 020, de 30 de abril de 2020; 
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CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 23 de março de 2020, do Estado do 

Amazonas, que “DECLARA Estado de Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública 

decorrente da pandemia da COVID-19 (novo corona-vírus), e suas repercussões nas finanças 

públicas do Estado do Amazonas” e; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 42.061, de 16 de março de 2020, expedido pelo 

Governador do Estado, que declarou Situação de Emergência na saúde pública do Amazonas, em 

decorrência da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência Municipal de Ipixuna para combater a infecção 

humana pelo sars–CoV-2 (COVID-19), que traça diretrizes para o enfrentamento do avanço do 

corona-vírus, e ainda, a necessidade de políticas públicas direcionadas à prevenção controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública a fim de evitar a disseminação do vírus no 

Município de Ipixuna; e 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas temporárias, por recomendação 

do Comitê Intersetorial de Enfretamento e Combate ao COVID-19, sem prejuízo de todas as 

determinações constantes nos Decretos nº 011 e 013 de 2020; 

CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão das atividades, a fim de evitar a 

circulação e a aglomeração de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo 

Corona-vírus; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 

forma do art. 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental - ADPF n° 672 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n° 6.341, 

reafirmou a competência concorrente da União, Estados e Municípios para legislarem sobre 

normas que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e executem ações de vigilância sanitária 

e epidemiológica; 
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CONSIDERANDO a competência concorrente normativa e administrativa municipal, por se 

tratar de questão de saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos os 

cidadãos, indistintamente, 

CONSIDERANDO a necessidade de se criar protocolos para funcionamento regular do 

comércio, com todas as cautelas devidas para preservação da saúde pública. 

CONSIDERANDO o aumento significativo de casos da COVID 19 nos últimos dias em nosso 

Município 

DECRETA: 

Art. 1º Este Decreto dispõe da criação de protocolos a serem seguidos pelos comércios e lugares 

abertos ao público em funcionamento, visando à contenção, no âmbito do Município de Ipixuna, 

do avanço da pandemia da COVID-19, do dia 01 de Julho de 2021 ao dia 15 de Julho de 2021, 

sujeito a prorrogação. 

Parágrafo único - As disposições aqui tratadas são complementares aos instrumentos já 

publicados a respeito das medidas adotadas para combate e prevenção ao COVID-19. 

Art. 2º Os comércios passam a funcionar com no máximo 5 pessoas por vez, obedecendo o 

distanciamento, o uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel 70%. 

Parágrafo Único – Em caso de descumprimento o comércio será fechado de acordo com as 

normas e legislações municipais, por 15 dias. 

Art. 3.º - Os banhos, balneários e praias, que recebem o público em geral, ficam suspenso pelo 

período de 15 dias, a contar da data deste Decreto. 

Art. 4.º - Os bares e botecos deverão ser fechados, e as distribuidoras, restaurantes, padarias, 

lanchonetes e sorveterias funcionarão somente em sistema de DELIVERY. 

Art. 5.º - As Igrejas, Templos Religiosos, Cultos, Missas e Reuniões funcionarão somente aos 

domingos, com no máximo 50% da capacidade, nos mesmos termos e seguindo todos os 

protocolos sanitários. 

Art. 6.º - Academias e ginásios esportivos ficarão fechados por 15 dias, a contar da data do 

Decreto. 
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Parágrafo Único – As caminhadas ao ar livre, só poderão ser realizadas com o uso obrigatório 

de máscaras. 

Art. 7.º - Aulas presenciais no Município de Ipixuna ficarão suspensa por 15 dias, a contar da 

data deste Decreto. 

Parágrafo Único – O cumprimento do artigo supra, abrange as Escolas Estaduais. 

Art. 8.º - Os serviços de transporte fluvial de passageiros, operados por embarcações de pequeno, 

médio ou grande porte, deverão obedecer as regras de proteção, fornecendo alternativas de 

higienização (água e sabão e/ou álcool gel), e uso de máscara. 

Art. 9.º – Fica proibido a circulação de pessoas nas ruas e em espaço público sem máscara. 

Art. 10.º - Fica proibido a circulação de pessoas nas ruas e locais públicos que testaram positivo 

para a COVID 19, no período da quarentena, recomendada pelo serviço de Saúde. 

Parágrafo Único – Em caso de servidor público municipal descumprir o artigo acima, o mesmo 

poderá ser punido de acordo com as normas administrativas. 

Art. 11.º – Fica proibido a organização de festas e bailões em lugares públicos e privados, em 

especial, em sítios, balneários, estradas, residências, sob pena de responder conforme legislação 

pertinente. 

Art. 12.º - Fica determinado o toque de recolher das 22:00h às 5:00 horas. 

Art. 13.º - O descumprimento das normas previstas neste Decreto ensejará aplicação das sanções 

administrativas previstas na Lei Federal 6.437/77 e demais legislações pertinentes, incluindo a 

interdição, sem prejuízo da imediata comunicação às autoridades competentes dos fatos que, 

além de infrações sanitárias, forem tipificados como crime, independentemente da 

responsabilidade Civil e Criminal. 

Art. 14.º – Este Decreto tem por finalidade garantir a saúde pública de todos, dever concorrente 

da União, Estados e Municípios, respeitados todos os Direitos e Garantias Individuais garantidos 

pela Constituição Federal de 1988. 

Art. 15.º - Este Decreto altera o Decreto nº 103/2021, e entra em vigor na data de sua publicação 

e, podendo ainda ser prorrogado seus efeitos. 
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GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICIPIO DE IPIXUNA/AM, AOS 

30 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021.  

 

  

 

 

 


