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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ 

GABINETE DO PREFEITO
“Humaitá Rumo Ao Progresso”

DECRETO N.° 100, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Altera, na forma específica, o Decreto 95, de 10 
de março de 2021, que dispõe e adota medidas 
administrativas no âmbito do Município de 
Humaitá em cumprimento às ações de saúde 
pública emanadas dos Governos Federal e 
Estadual voltadas ao enfrentamento e à 
eliminação dos riscos de disseminação e 
contágio do CORONAVÍRUS (COVID-19), e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, no exercício das suas 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública, em decorrência da 
pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 
afeta todo o sistema Inter federativo de promoção e defesa da saúde pública, 
estruturado nacionalmente, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS);

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação de emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer novas medidas sanitárias de 
combate e enfretamento ao COVID-19, de modo a garantir a contenção da elevação 
dos casos no âmbito do Município de Humaitá;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 43.522/2021, que dispõe sobre as 
medidas que devem ser adotadas pelos Municípios do Amazonas;

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que garantiu 
autonomia de Estados e Municípios para adotarem as medidas que entenderem 
pertinentes no sentido de medidas preventivas e restritivas de enfrentamento à 
pandemia.

D E C R E T A :

Art. 1.° Ficam prorrogados, até o dia 26 de março de 2021, os efeitos do 
Decreto Municipal n° 95, de 10 de março de 2021 que estabeleceu no âmbito do 
Município de Humaitá as restrições provisórias da circulação de pessoas, 
uncionamento do comércio local e restrições quando a ocupação dos espaços 
públicos.
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Art. 2o. Em razão do disposto no artigo anterior, fica acrescido no artigo 4o do 
Decreto Municipal n° 95, de 10 de março de 2021, o seguinte inciso:

VIII - apenas o chefe de família deverá, em extrema necessidade, ir até o 
comércio local para fazer o que se fizer necessário.

Art. 3o. Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação.
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