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Decreto n.º 496/2021 GP/PMSSBV 

São Sebastião da Boa Vista, em 14 de Dezembro de 2021. 

 

“Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio de 

COVID-19 (novo Coronavírus) e suas variantes no âmbito desta 

Municipalidade, e dá Outras Providências”. 

 

O Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista, Estado do Pará, Exmo. Sr. 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, etc. 

 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto estadual n. 2044/2021; 

CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID-19 e o surgimento de nova cepa, variante 

do coronavírus. 

RESOLVE 

Art. 1º. O município passa a adotar, no combate à pandemia de COVID-19, as disposições 

constantes do Decreto do Estado do Pará 2044/2021 como medidas de prevenção ao 

contágio pelo novo coronavírus e suas variantes. 

Art. 2º. Todos os órgãos e estabelecimentos públicos e privados deverão respeitar as 

medidas estabelecidas neste decreto e no decreto estadual 2044/2021, visando ao combate 

da pandemia do novo coronavírus, em especial: 

I - Uso obrigatório de máscaras e àlcool em gel; 

II - Higienizaçâo dos espaços de atendimento público e de acesso ao público em geral; 

III - Exigir comprovante de vacinação, com as duas doses, para as vacinas que assim 

demandam para a imunização completa, em casas de shows, bares e congêneres; 

Parágrafo Único Todo espaço público e de acesso ao público, tais como órgãos dos poderes 

municipais e do Estado no município, casas de shows bares e congêneres, embarcações, 

lojas de confecções, armarinhos, casas de conveniência, academias, arenas de futebol, 

farmácias, supermercados e comércios em geral, postos de combustíveis, templos de igrejas 

deverá observar as medidas protetivas de combate ao contágio de COVID-19, fornecendo 

álcool em gel e exigindo o uso de máscaras de seus usuários. 
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Art. 3º. Por descumprimento de qualquer das medidas determinada prevista no presente 
decreto serão adotadas medidas judiciais e administrativa em desfavor do infrator,  
sujeitando-o multa de 10 (dez) a 100 (cem) UFM’s, (R$ 379,60 a R$ 3.796,00). 
 
Parágrafo Único: Nos espaços públicos os usuários ou até mesmo servidores públicos que 
não cumprirem as medidas previstas neste decreto, ficarão impossibilitado ao acesso nos 
órgãos públicos municipais, ficando sujeito a registro de falta. 

 
Art. 4º. Este Decreto terá vigência de 15 (quinze) dias e entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista - PA, 14 de Dezembro de 

2021. 

 

 

 

 

GETÚLIO BRABO DE SOUZA 

Prefeito Municipal  
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