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DECRETO Nº. 079/20-GAB/PMA 

ALTERA OS DECRETOS Nº 020/2020 E 021/2020, 053/2020, 068/20, 
069/2020 071/2020, 07112020-GABIPMA, QUE DISPÕEM SOBRE MEDIDAS 
DE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE ANAJÁSIPA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 

A Prefeita Municipal de Anajás/PA, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em 
conformidade com o a Lei Orgânica deste município. 

C~s~erando o pedido da organização mundial da saúde, para que os países redobrem o 
comportamento contra a pandemia do novo coronavirus; 

Considerando recentes detenninações oriundas do Governo do Estado do Pará, no que tange às 
medidas de combate a prevenção do COVID-19, nos decretos nº 609 , de 16.03.2020; alterado em 
06.04.2020; 

Considerando a Recomendação nº 01 /2020 do Ministério Público Estadual, referente as medidas 
de combate e prevenção ao COVID-19; 

Considerando que a aglomeração de pessoas aumenta o risco de proliferação do Coronavírus 
(COVID-19); 

Considerando que o Governo do Estado do Pará Declarou Estado de Calamidade em razão do 
Coronavírus (COVID-19); 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no 
Município de Anajás/PA. 

Considerando a confirmação de casos de COVID-19 em municípios do Arquipélago do Marajá; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica vedada a saída e entrada de embarcações oriundas de qualquer cidade onde 
tenham casos confirmados da COVID-19, no município de Anajás/PA, exceto para cargas, obedecendo as 
orientações das autoridades de saúde pública; 

§ 1º - Fica suspensa até ulterior deliberação viagem de ida ou vinda do Estado do Amapá, inclusive 
para cargas. 

§ 2º - A tripulação das embarcações que fazem viagem para municípios onde tenham casos 
confirmados da COVID-19 mesmo que não estejam transportando passageiros, devem seguir os protocolos 
do Ministério da Saúde, que recomenda isolamento domiciliar de no mínimo 14 dias. 

§ 3º - Embarcações de transporte de passageiros que fazem linhas internas no município de 
Anajás/PA, ficam limitadas a transportar no máximo 30% de passageiros, tal percentual refere-se a lotação 
da respectiva embarcação. 

1 - As embarcações referidas no caput anterior ficam obrigadas a utilizarem o trapiche municipal 
para embarque e desembarque de passageiros. 

Art. 2º - Todo cidadão, que adentrar em território circunvizinho onde haja caso confirmado para 
COVID-19, deverá cumprir isolamento domiciliar de no mínimo 14 dias, conforme preconiza o Ministério da 
Saúde. 

Parágrafo único - Bancos, farmácias, supermercados, açougues, salão de beleza, barbearias, 
oficinas mecânicas e afins, ficam orientados a promover campanhas de incentivo a utilização de máscara ou 
outro adereço/acessório que cubra boca e nariz, para acesso ao estabelecimento. 

Art. 3º - Ficam mantidas as orientações e exigências dos Decretos nº 067, 068/2020-GAB/PMA, 
que já não tiverem sido revogadas por disposição em contrário. 

Parágrafo Único - Ficam os se.:Vidores da Vigilãncia Sanitária Municipal, autorizados a 
aplicar sanções previstas em Lei, bem como solicitar força policial quando necessário, referente ao 
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descumprimento de determinações do órgão autorizador e/ou concedente, independente de 
responsabilidade civil e criminal, tais como: 

1 - Advertência; 
11 - Multa diária ou por pessoa, dependendo de cada situação, (multa informada a baixo): 
111 - Suspensão ou Cancelamento do Alvará de Funcionamento. 

Art. 4°- O descumprimento de quaisquer das exigências contidas neste Decreto, acarretará em 
multa de 400 UFM, (R$ 10,50, cada UFM). a aplicação desta poderá ser feito por dia ou por número de 
pessoas que culminou na respectiva multa. 

§ 1° - As multas referentes ao caput anterior, que ocorrerem, deverão ser revertido para aquisição 
de insumos e alimentos do Hospital Municipal de Anajás/PA. 

§ 2° - Fica mantido, nos termos dos Decretos nº 021/20 e 053/20-GAB/PMA, o toque de recolher em 
todo o Município de Anajás/PA, a partir das 21 h, até cessarem os riscos de proliferação do COVID-19; 

§ 3° - A violação das disposições constantes neste Decreto submete o agente às penalidades 
dispostas nos artigos 268 e 330 do Código Penal; (Art. 268 - Infringir determinação do poder público, 
destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um 
ano, e multa; Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de um funcionário público: Pena - detenção, de quinze 
dias a seis meses e multa), sem prejuízo de responsabilização nas demais esferas; 

Art. 5°. Fica o Comitê Municipal de combate e enfrentamento ao Coronavírus Covid-19 autorizado a 
responder nos casos omissos e a editar atos orientativos suplementares e complementares. 

Art. S°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7°. Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

Art. 8°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Anajás/PA, em 20 de abril de 2020. 
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