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DECRETO Nº. 086/20-GAB/PMA, DE 18 DE MAIO DE 2020 11oyolq$ dàgo 
A\\lrtente eô'I O,gltoSOO 

DISPÔE SOBRE A SUSPENSAO TOTAL DAS ATIVIDADES NÃO 
ESSENCIAIS (LOCKDOWN), NO AMBITO DO MUNJCIPIO DE AHAJAs, 
COMO MEDIDA DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO AVANÇO DA 
PANDEMIA DO NOVO CORONAvfRUS (COVID-19). 

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

CONSIDERANDO o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde - OMS como pandemia o 
surto novo Coronavírus (COVID-19), bem como o pedido de que os países intensifiquem as medidas de 
combate e enfretamento à pandemia; 

CONSIDERANDO o avanço descontrolado da pandemia do Novo Coronaví rus (COVID-19) e o 
aumento significativo do número de casos confirmados no Estado do Pará: 

CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever do estado, devendo ser garantida 
mediante polítícas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário; 

CONSIDERANDO o reconhecimento de Calamidade Pública no municipio de Anajás/PA, pela 
Assembleia Legislativa do Pará sobre Estado , em sessão do dia 29/04/2020, em razão da pandem ia do 
novo Coronavírus (COVID-19) . com base no Decreto 069/20-GAB/PMA : 

CONSIDERANDO o aumento do número de casos confirmados de COVID- 19 neste municíp io; 
CONSIDERANDO Recomendação 003/2020-MP/PJA, do Ministério Público do Estado ; 

DECRETA: 
Art. 1º. Suspensão temporária total das atividades não essenciais (lockdown) no município de Anajás , como medida de prevenção e enfrenlamento ao avanço da pandemia do novo Coronavírus (COVID-

19). 

Art. 2º- Fica prorbida a circulação de pessoas no município de Anajás/PA, a contar do dia 21 do mês corrente, salvo por motivo de força maior , justificada nos casos a elencados a seguir. 
1 - para aquisição de gêneros alimentícios , medicamentos, produtos médico-hospitalares , produtos de 

limpeza e hígíene pessoal: 
11 - para o comparecimento, próprio ou de uma pessoa como acompanhante, a consu ltas ou realizaçã o 

de exames médico-hospitalares, nos casos de problemas ele saúde; 
Ili - para realização de operações de saque e depósito de numerá1i o; e 
IV - para a realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas essenciais ; 
§ 1° Nos casos pennitidos de circulação de pessoas, permanece obrigatório o uso de máscara. 
§ 2º A circulação de pessoas com febre, falta de ar, tosse . dor no corpo ou qualquer outro sintoma da 

COVID-19 somente é permitida para os fins estabelecidos no in ciso li do caput deste artigo , assistida de uma 
pessoa. 

§ 3º A circulação de pessoas nos casos permitidos deverá ser devid amente comprovada. inclusive com 
a apresentação de documento de identificação oficial com foto. 

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput deste artig o, a comprovação deverá ser por documento de 
identídade funcional/laboral ou outro meio de prova idôneo. 

Art. 3º Fica proibida toda e qualquer reun ião , pública ou privada, (com exceção do pessoal da área de 
saúde, segurança pública , justiça, e, assistência social quando solicitada), inclusive de pessoas da mesma 
familia que não coabitem, independente do número de pessoas. 

§ 1 ° Incluem-se no disposto no caput deste artigo as atividades rel igiosas que devem ser realizadas de 
modo remoto. 

Art. 4° Fica suspenso o funcionamento a contar do dia 21 de maio de 2020 . de Loia~ de confecç~es 
e vestuário, salões de beleza , barbearias , depósitos de bebidas (inclusive para delive1)'), oticmas m~cãnic:~ 
(em gerar), lojas de autopeças , serrarias , movelarias e demais segu imentos considerados como ser,1iços n 
essenciais, até ulterior deliberação . 
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. § 1º · Pem,anecern suspensas a entrada no municipío. de embarcaçõ;;;- d-e-nom1nadas ·geleiras· e as 
d_emaas de pequeno porte (tais corno: rabetas . rabudos . voadeira. Jet-sk1 e lanchas motorizadas a diesel). 
~ndas de outro municipio. inclusive para comercialização de açai 

. § 2º · Continua mantida a proibição de entrada no município de AnajáslPA. de embarcações trazendo 
e)(Cl~isivamente materiais de construção, que não sejam para os entes públicos municipais e/ou , empresas que 
esteIam trabalhando em pavimentação e infraestrutura publica neste municipio. 

. Al'l: 5º Os estabelecimentos autorizados a funcionar. que desempenhem serviço ou at1Vldade 
ess_encial, tais como supem,ercados, farmácias . laboratórios de patologias clinicas . açougues e bancos. são 
obngados a: 

• . 1 • con~olar a emrada de pessoas. limitado a 1 (um) membro por grupo familiar. respeitando a lotação 
maXJma de 40 1/o (cinquenta por cento) de sua capacidade: 

. 11 - seguir regras de distanciamento. respeitada distância mínima de 1 (um) metro para pessoas com 
mascara; 

Ili - ~omecer de alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool gel): 
IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara : 

Art. 6º Restaurantes, lanchonetes e pontos de venda de alimentação ambulante podem atuar 
exclusivamente em sistema de delivery e retirada de comida devidamente embalada. 

Art. 7º - Os servidores da Vigilância Sanitária e do Comitê Municipal de Enfrentamento da 
COVID-19, ficam autorizados a orientar, fiscalizar e proceder autuações previstas em lei e no presente 
decreto, bem como solicitar força policia l quando necessário referente ao descumprimento de determinações 
do órgão autorizador e/ou concedente. independente de responsabi lidade civil e criminal. tais como: 

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

Parágrafo Único. Especificamente quanto á proibição de circulação de pessoas. nos dias 19 e 20 de 
maio de 2020, os servidores da Vigilãncia Sanitária e do Comitê Municipal de Enfrentamento da COVID-19 
realizarão trabalho de orientação, educação e conscientização dos munícipes quanto à proibição de circulação 
em vias públicas. A contar do dia 21 de maio de 2020, passarão a se rem aplicadas as penalidades de que 
tratam este artigo àqueles que insistirem em descumprir ta l medida. 

Art. 8º _ o descumprimento de quaisquer das exigê ncias contidas neste Decreto, acarretará em multa 
de até 400 UFM. (RS 10 ,50 cada UFM), a aplicação desta poderá ser feito por dia ou por número de pessoas 
que culminou na respectiva multa. 

§ 1º _ As multas referentes ao caput anterior, que ocoIrerem, deverão ser reve11idas para aquisição de 
insumos e alimentos do Hospital Municipal de Anajás/PA. 

§ 2º _ A violação das disposições constantes neste. D~creto Sl~bm~te o agente _às_ penalid_ades 
dispostas nos artigos 268 e 330 do Código Penal; (Art 268 - lnfnng,r detenn,naçao do poder publico, destinada 
a impedir introdução ou propagação de doença contagi~~a : P_ena - detenção. de um mês a um ano_. e multa. 
M . 330 _ Desobedecer a ordem legal de um funcionano pubilco: Pena - detenção, de quinze dias a seis 
meses e multa), sem prejuízo de responsabilização nas demais esferas; 

Art. 9° - Fica o Comitê Municipal de combate e enfrentamento ao Coronavirus Covid-19 auto1izado a 
responder nos casos omissos e a editar atos orientativos suplementares e complementares. 

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se novas disposições em 

contrário, com vigência prevista até o dia 31 de maio de 2020. 

Art. 11 - Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Anajás/PA, em 18 de maio de 2020. 
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MARIA JACY TABOSA BARROS 
Prefeita Municipal 


