
ESTADO DO PARÁ
PREFEITI]RA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO No 038/2020, de 03 de maio de 2020'

Altera o Decreto no 01912020, de 23 de março de 2020,

que declara a ocorrência de estado de calamidade

pública no Município de Mocajuba e defrne outras

medidas de enfrentamento à pandemia do Corona

vírus (COYID-l9).

O Prefeito Municipal de Mocajutra, Estado do Pará, Sr. COSME MACEDO PEREIRÂ, no

uso das suas atribuições legais, com fundamento no aú. 89, incisos IX e XII da Lei Orgânica do

Município (LOM), e

CONSIDERANDO a notória e uescente escala nacional, estadual e municipal dos índices de

infecção pela COVID-l9,

CON§IDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF, proferida em24 de março de

202A, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 6.341 - Distrito

Federal, da lavra do Ministro Relator Marco Aurélio,

CONSIDERANDO a competência concorrente normativa e administrativa municipal, por se

tratar de questão de saúde públicavoltada ao coletivo, objetivando aproteção de todos os cidadãos,

indistintamente,

CONSIDERANDO a necessidade de tomada de medidas urgentes e mais severas para conter a

circulação e aglomeração de pessoas,

DECRETA:

Art. 1o - O Decreto n" 019/2020, de 23 de março de 2020. passa a vigorar com as seguintes

alterações:

*Aú.40.._
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§ 2'. Fica definido o novo horário de funcionamento dos estabelecimentos e

serviços não essenciais de 07:00 às 14:00 e até às l2:00 aos domingos e feriados,

entre os dias 04 e l0 de maio. podendo ser prorrogado.

§ 3". Aos estabelecimentos que permanecerem em funcionamento deverão obedecer

às seguintes regras sanitárias:

I - limite de acesso de pessoas dentro do seu interior, pretbrencialmente com a

distribuição de senhas, evitando-se aglomerações;

Il - demarcação no solo para o distanciamento de consumidores/clientes nos

corredores e filas. com distância mínima de 2 (dois) metros. inclusive em áreas

externas. ainda que em calçada de propriedade de vizinhos" caso necessário:

III - o oÍbrecimento de álcool em gel 70Yo aos clientes na entrada ou a adaptação de

pias do lado extemo do estabelecimento, com água, sabão e papel toalha;

IV - o uso de Equipamento de proteção individual (EPI) pelos funcionários;

V - o uso de máscaras de proteção Íacial dos colaboradores e clientes.

§ 4". Em havendo lormação de filas externas" especialmente em bancos e lotéricas,

recomenda-se a distribuição de senhas para atendimentos em horários

determinados. com imediata dispersão da aglomeração e proteção dos grupos de

risco.

§ 5". O Município instalará postos de vigilância nas entradas do Mercado

Municipal. para fins de controle sanitário e monitoramento diário pela Vigilância

Sanitária, podendo, inclusive, estabelecer o sistema disposto no § 4'.

Aú, 18 - É defeso que os velórios e enteffos tenham limitação de acesso, com a

entrada miíxima de 5 (cinco) pessoas por vez nas salas onde ocorrem e que se evite

aglomerações superiores a 10 (dez) pessoas nos ambientes comuns destes loçais.

Parágrafo único. Excepcionalmente nos dias 09 e 10 de maio de 2020, ficam

proibidas a visitação e a entrada no Cemitério Municipal para a limpeza dos

túmulos.
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AÉ. 19 - Os prestadores de serviço de transporte de passageiros ficam obrigados a:

I - disponibilirar áúcool em gel 70o para uso individual dos passageiros;
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Ii - a higienizar bancos. pisos, corrimões e demais áreas de uso comllm com

desinfetante hipoclorito de sódio a A,lYo a cada conclusão de trajeto;

lll - não transportar quaisquer passageiros em pé; e,

IV - não permitir a entrada em seus veículos de pessoas sem nráscara.

Aú. 20 - As obras de engenharia deverão adotar todos os cuidados relativos às

rogras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1 (um) metro, com a

obrigatoriedade de fornecimento de máscaras e alternativas de higienização

(águalsabão elou álcool gel) aos funcionarios e colaboradores."

Lrt.2" - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art.3" - Revogam-se as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL Estado do Pará, 03 de maio de

2420

COSME PEREIRÂ

Prefeito Municipal de Mocajuba
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