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DECRETO Nº. 075/2022–PMTS, de 28 de janeiro de 2022. 
 
 

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DE BARES, 
CONVENIÊNCIAS, DISTRIBUIDORAS E CONGÊNERES, DA 
PROIBIÇÃO DO USO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
POR ESSES ESTABELECIMENTOS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O SR. ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de Terra Santa, Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais de acordo com o Inciso IX do artigo 76 da Lei Orgânica Municipal e 
a Norma Constitucional vigente: 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam autorizados a funcionar bares, distribuidoras, conveniências e congêneres, no 

horário compreendido entre 08h00 e 00h00, de segunda à sábado e, entre 08h00 e 21h00, aos 
domingos. 

 
§ 1º. Aos bares e conveniências, a ocupação fica limitada a 13 mesas ou 52 pessoas. 
 
§ 2º. Nos estabelecimentos onde o funcionamento ocorre em ambiente fechado, a ocupação 

máxima será definida por meio de vistoria a ser realizada por equipe da Secretaria Municipal de 
Saúde, respeitando o distanciamento de 2 metros entre mesas e o limite previsto no § 1º, deste 
artigo. 

 
§ 3º. O descumprimento das determinações previstas no art. 1º e § §º 1º e 2º, poderá 

ensejar    na aplicação de multa e na suspensão do alvará pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes 
disciplinados pelo art. 18, do Decreto Municipal nº. 074/2022. 

 
Art. 2º. O ingresso nos referidos estabelecientos somente deverá ser autorizado mediante 

a apresentação do cartão de vacinação, constando pelo menos a aplicação de duas doses do 
imunizante contra a Covid-19 ou uma dose, caso se trate da vacina do Laboratório Jansen. 

 
§ 1º. A comprovação da vacinação prevista no parágrafo anterior poderá ser feita por meio 

de cartão de vacinação, por certificado emitido pelo Ministério da Saúde ou pelo aplicativo 
"Conecte SUS", associado ao documento de identidade oficial com foto, que deverá ser mantido 
na posse de todos, de forma permanente para fins de circulação, por meio físico ou eletrônico. 

 
§ 2º.  A presença de pessoa não vacinada poderá ́ser possível, desde que comprovado, por 

atestado médico, a impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas dispensadas pelo 
Sistema Único de Saúde contra a COVID-19, necessária a apresentação de exame RT-PCR 
negativo, realizado nas últimas 48 horas. 

 
§ 3º. O descumprimento das medidas previstas neste artigo, poderá resultar na aplicação 

das penalidades previstas no art. 18, do Decreto Municipal nº. 074/2022. 
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Art. 3º. Fica proibida a apresentação musical nos bares,  conveniências e congêneres, ficando 

a reprodução musical, nesses estabelecimentos, limitados a utilização de som mecânico, estando 
o descumprimento sujeito a aplicação de multa e a suspensão imediata do alvará de 
funcionamento do estabelecimento. 

 
Art. 4º. Fica proibido em todo o território do Município de Terra Santa, a utilização, de forma 

particular, das vias e logradouros públicos, para Colocação decadeiras, mesas, toldos, guarda-sóis 
e outros. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO. As disposições previstas no caput se aplicam aos bares, conveniências, 

distribuidoras e congêneres. 
 
Art. 5º. O descumprimento das medidas previstas no artigo 4º ensejará na aplicação de 

multa, no valor de R$ 500,00 e a suspensão do alvará de funcionamento pelo prazo de 30 dias. 
 
Art. 6º. Havendo reincidência no descumprimento de alguma das medidas previstas neste 

Decreto, o Poder Público Municipal está autorizado a cassar imediatamente o alvará de 
funcionamento, além da aplicação de multa no valor de R$2.000,00. 

 
Art. 7º. Este Decreto entre em vigor no dia 01 de fevereiro de 2022, revogando o Decreto 

nº. 061/2021, publicado anteriormente. 
 
REGISTRE-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO DE TERRA SANTA - PARÁ, 28  DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

 

 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 

 
 

Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº057/1997 de 24/12/1997, 
que no dia 28 de janeiro de 2022 foi publicado o DECRETO Nº. 075/2021 no Quadro de Avisos 
da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da Prefeitura Municipal de Terra Santa 
(www.terrasanta.pa.gov.br). 

http://www.terrasanta.pa.gov.br/
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