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D E C R E T O Nº 228/2020 
Em 05 de novembro de 2020 

 

          ALTERA O DECRETO Nº 0041/2020.  
 

    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica do Município,  
 

  - Considerando as regras de prevenção ao Covid-19 (Corona vírus); 
 
  - Considerando a necessidade de os campistas efetuarem a manutenção das barracas no 
Balneário Ponte de Arame  
    
   DECRETA: 
 

  Art. 1º - Fica alterado o Decreto nº 0041/2020, de 21 de março de 2020, sendo revogados os 
incisos I a IV do artigo 6º do Decreto 037/2020, passando a vigorar neste artigo 6º os incisos I a X, referentes ao 
Balneário Ponte de Arame, conforme descrição abaixo: 

 
 I - O acesso dos campistas no balneário Ponte de Arame será permitido somente para manutenção nas barracas, 
não sendo permitida a permanência por período superior a 48 horas. 
 
II - A circulação fora da área da barraca deve acontecer somente de máscaras; 
 
III - Não será permitido o uso das churrasqueiras comunitárias por mais de uma pessoa e seus coabitantes; 
 
IV - No banheiro comunitário, ao lavar roupas deve-se usar pia/tanque intercalados; 
 
V - Não é permitido a troca de pertences particulares (sabão, sabonete, toalhas, escovas...) 
 
VI - É proibida a visitação de pessoas que não são coabitantes dos donos das barracas; 
 
VII - Proibida a aglomeração para eventos como churrascos, jantares, etc. 
 
VIII - A punição pelo descumprimento deste Decreto será o afastamento imediato por tempo indeterminado. 
 
IX - As pessoas que não são habitantes do Município de Butiá devem apresentar um atestado de que não estão 
sendo monitorados para Covid-19 (Corona Vírus), emitido pela Secretaria de Saúde do município de seu domicilio. 
   
X- O prazo de validade deste Decreto será de 30 dias quando será reavaliada, considerando informações da 
Pandemia no município de Butiá e Região. 
 

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

             GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                Em, 05 de novembro de 2020.                                                                                  

 
               
                            DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                 Prefeito Municipal 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 05 de novembro de 2020. 
 

 
 
        SILVIO LUIS AMARAL DA ROSA       
 Secretário Municipal de Administração 
 


