
 

  

DECRETO Nº 053, DE 01 DE MAIO DE 2020. 

 

 

Fica estabelecido o toque de recolher no 
Município de Rio Preto da Eva, e dá outras 
providências. 

 

 

O PREFEITO DE RIO PRETO DA EVA, usando das atribuições legais e, 
no amparo da Lei Orgânica Municipal em vigor,  

 
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde decretou, em 11 

de março de 2020, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo 
coronavírus (Sars-Cov-2); 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 42.061, de 16 de março de 

2020, que declara Situação de Emergência na saúde pública do Estado do 
Amazonas; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 42.063, de 17 de março de 

2020, que amplia as medidas complementares para enfrentamento ao Covid-19; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 42.099, de 21 de março de 

2020, que amplia as medidas complementares temporárias para enfrentamento 
ao Covid-19; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 42.100, de 23 de março de 

2020, que “DECLARA Estado de Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 
da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da 
grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19(novo 
coronavírus), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do 
Amazonas”;  

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 42.145, de 31 de março de 

2020, que “PRORROGA a suspensão das atividades que especifica, no âmbito 
do Estado do Amazonas, e dá outras providências”. 

 
  CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 030, de 17 de Março de 2020, 

decretação de Situação de Emergência na Saúde Pública do Município de 
Rio Preto da Eva, em razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-
nCoV), e INSTITUI o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao 
COVID-19, e dá outras providências. 

 



 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 031, de 21 de março de 2020, 
sobre medidas complementares temporárias, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional, decorrente do novo 
CORONAVÍRUS. 

 
CONSIDERANDO o Decreto Nº 032, de 02 de abril de 2020, prorroga a 

suspensão das atividades que especifica, no âmbito do Município de Rio Preto 
da Eva, e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Nº 046, de 23 de abril de 2020. Dispõe sobre 
a determinação da utilização de máscaras de proteção pela população e 
estabelecimentos abertos ao público do Município de Rio Preto da Eva como 
meio de prevenção durante a epidemia do COVID-19, dá outras providências.   

 
CONSIDERANDO que persiste a necessidade de suspensão de 

atividades, a fim de evitar a circulação e a aglomeração de pessoas, e a 
consequentemente ascenção da curva de contaminação pelo Coronavírus,  

 
 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º Fica determinado no município de Rio Preto da Eva/AM o toque de 

recolher diariamente a partir das 19hs às 6hs do dia seguinte, pelo período 

de 02 a 15 de maio de 2020, podendo ser prorrogado, enquanto perdurar a 

situação de emergência. 

 

§ 1º. Fica ressalvado ao toque de recolher quem estiver circulando para acessar 

ou prestar serviços na área da saúde, segurança pública, segurança privada, 

serviços públicos e serviços essenciais de farmácias e drogarias, estes, desde 

que comprovada à necessidade de aquisição de fármacos ou atendimento 

médico. 

 

§ 2º. Os demais serviços (supermercados, loja de conveniência, eletrônicos, 

lanches, restaurantes, bares, mototaxi, táxi, táxi carga e outros serviços 

similares) e as atividades de lazer que provoque aglomerações, ficam sujeito às 

penalidades disposto no artigo 2º. 

 

Paragrafo único: Aplicará o toque de recolher aos serviços descritos no 

paragrafo § 2º com exceção aos postos de combustíveis. 

 



 

Art. 2º Cidadãos e Comerciantes que descumprirem o toque de recolher 

poderão sofrer medidas administrativas, (suspenção e/ou recolhimento do 

alvará – aos comerciantes) e multa de R$ 300,00 (trezentos reais), multiplicada 

por 02 (dois) a cada reincidência, podendo ainda incorrer na prática de crimes 

contra a Saúde Pública, em face de dar causa a disseminação da pandemia 

COVIID-19, ou infringir determinação do poder público em conformidade aos 

artigos 267 e 268 da lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal. 

Paragrafo único: Fica determinado, que a Policia Militar do Amazonas, a Policia 

Civil do Amazonas, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a Guarda Civil 

Municipal de Rio Preto da Eva façam à aplicação deste Decreto. 

Art. 3º Aquele que decorra no descumprimento das normas constantes 

deste Decreto, poderá ter seu veículo apreendido e conduzido à autoridade 

policial para os procedimentos legais.  

Art. 4º Fica terminantemente proibida, em razão do toque de recolher, a 

circulação e permanência de pessoas em balneários, praças públicas 

municipais, ruas e logradouros, objetivando evitar contatos e aglomerações.  

 

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor no dia 02 de maio de 2020. 
 
 
 
 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, 01 

de maio de 2020. 
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