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Assbtente em Ololtoçõo 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DO NOVO CORONA v/RUS (COVID-19) E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANAJÁSIPA; 

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

CONSIDERANDO o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde - OMS como pan~ernia 0 
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 da pandemia do Novo Coronavírus (COVIO-19) e o aumento sig nificativo do numero de casos confirmados no Estado do Pará ; 

. . CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever do estado, devendo ser garantida mediante po~1t1cas 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 Públic:3 no município de Anajás/PA , pela Assembleia Legislativa do Pará sobre Estado, em sessão do dia 29/04/2020 , em razão da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), com base no Decreto 069/20-GAB/PMA; 
CONSIDERANDO casos confinT,ados de COVID-i9 , neste município : 

DECRETA: 
Art. 1°. Ficam mantidas as suspensões até ulterior deliberação, das au las da rede municipal de ensino, o atendimento presencial nos órgãos da Administração Municipal , a concessão e gozo de férias e/ou licenças à servidores dos setores essenciais ao combélte da pandemia, bem como a realização de eventos , reuniões e/ou manifestações com número superior a de cinco pessoas , no âmbito do município de Anajás/PA , com exceção das reuniões da vigilância san itária com o setor regulado . do comitê de enfrentamento do COVIO 19 e dos setores de saúde e segurança pública municipal quando necessário , respeitando as recomendações e 

protocolos da secretaria municipal de saúde quanto ao uso de máscaras, pr;:iticas de hig iene e distan ciamento. 
Art. 2º- Fica permitida a saída e entrada de embarcações no município de Anajás/PA somente para transporte de cargas e mercadorias , seguindo as 01ientações das auto1idades de saúde pública iocal : 
§ 1º - o caput anterior não se aplica as embarcações denominadas " geleiras", vindas de outros municípíos, ficando estas proibidas de adentrarem em território Anajaense . Ademais , as referidas embarcações que estejam no município de Anajás elevem se retirar em caráter imediato. somente podendo 

retornar após o término da pandemia COVID-19. 

1 _ Ficam proibidos de adentrar ao município de Anajás , todo e qualquer tipo de embarcações de 
pequeno porte inclusive "rabetas , ra~udos, voadeira , ~et~ski". que_est~jam vindos de outro município . Salvo em casos excepcionais , a serviço da saude, segurança publica ou da 1ustIçc1 . 

li _ Fica proibido de entrar no mun icípio de Anajás/PA, embarcações trazendo exclusivamente 
materiais de construção, q:,e n.ão sejam para_ o~ entes público? municipais e/ou, empresas que estejam trabalhando em pavimentaçao e infraestrutura publica neste munIcIpI0. 

111 _ Fica proibido de entrar no município de Anajás embarcações para compra de madeirn e 
carregamento de Caixilhos de madeira . 

IV - Será punível com multa referidas neste decreto e demais sanções legais pre,~stas em leis, " 
pessoa que transportar ou hospedar outra(s) pessoa(s) de modo clandestin o. 

§ 2º - Segundo diretrizes do Ministério da Segurança Pública e da Saúde . todo cidadão (incluindo-se 
tripulantes de embarcações) , que adentrar no território do município de Anajàs , provenieme. de qualquer 
localidade onde haja casos confirmados da COVID-19 , deverá obrigatoriame11te seguir os protocolos 111dicactos. 
especialmente no que tange ao isolamento domiciliar de no mínimo 14 dias. 

1 - A pessoa que tiver positivado para Covid -19, por teste ou por quadro din teo, ti ca obrigada a cumprir confinamento domiciliar por período mínimo de 14 dias. a con tar do diagnóstico . 
li _ carreteiros e mototaxistas ticam proibidos de en\rarem em embarcaçóes 
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§ 
3º - O descumprimento da referida medida acarretará a responsa 11 de 2020 , e nos termos do . M' • t ·ai i º 5 de 17 de março • penal do agente infrator, nos termos da Portana 1rns en 1 , 

presente decreto. . t da e saída no município de § 4° - Excetua-se o transporte intermunicipal_ de passag~iros Pª:~/n r~a justiça ou da saúde. Anajás/PA nos casos excepcionais, quais sejam: a serviço da segurança pu ica, . 
0 

município de . fazem linhas ,ntemas n § 5º - As embarcações de transportes de passageiros 9ue . . , cara durante todo o trajeto da Anajás/PA. poderão voltar a transportar passageiros, (estes deverao utilizar mas viagem), reduzindo a 10% do limite respectivo da embarcação; 
. de atendimento de saúde, ou 1 - O proprietário só está autorizado a trazer pessoas que precisem realizar operações bancárias e recebimentos de benefícios; . .

1 . . cidade que se hmI em a no li - Fica recomendado aos munícipes das áreas ,ural que necessitem VI ª ' máximo 2 pessoas por família; 
1 

· nte . . . deverão obriga oname Ili - Embarcações vindas do interior do município e de' outros murnc,p_,os, d d senhor José Maria atracar no Trapiche que fica em Frente à FRUTEIRA ANAJAENSE de propneda e
10~0hs para trâmite de Carvalho de Campos, popularmente conhecido como "Pé Ou_eimado", das o7:30hs as _ · e - ~ir para demais segurança à saúde, e somente após a liberação das autoridades competentes poderao s g portos; 

IV - O descumprimento do parágrafo anterior será passível de multa a ser aplicada pela vigilância sanitária local. 
Art. 3º - Todo cidadão, que adentrar em território circunvizinho onde t1aja caso confirmado para COVID-19, deverá cumprir o isolamento domiciliar previsto no Art. 2º, § 2º, do presente Decreto. 
Parágrafo Único - Fica recomendado a população da cidade que concedam prioridade de tran~itar em vias públicas no período da manhã, aos moradores da área ru ral, com intuito de se evitar aglomeraçoes em correspondentes bancários, supermercados, farmácias dentre outros. 
Art. 4° - Fica proibido transitar nas vias públicas sem utilização de máscara de proteção que cubra boca e nariz. até ulterior deliberaçiío. 
§ 1º . Fica proibido velório no âmbito do território A~a/aense. para evitar aglomeração de pessoas, exceto aos membros da familia , pelo mínimo de tempo necessano: 
§ 2º _ Permanecem proibido o funciom1rnento de casas de show. boates, bares, conveniências, quadra e arenas esportivas, academias, campos de futebol, áreas de lazer e similares em todo o município de Anajás/PA, inicialmente até o dia 23 do més corrente; 
§ 30 _ Todos os serviços considerados não essencia is ficam autorizados a funcionar das 08h00min às 14h00min horas, de segunda feíra ;i sábado, desde que atendendo todos às orientações da OMS, do Ministério da saúde, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e dos demais órgãos de saúde, referente à prevenção de contágio do Novo Coronavírus até ulterior deliberação; 
Parãgrafo único. Distribuidoras de bebidas alcoólicas (deverão funcionar somente em delivery) . das 08:00 as 14:00, de segunda-feira a sábado, devendo higienizar seus produtos antes de cada entrega. 
§ 40 _ Restaurantes e lanchonetes (sem comercialização de bebidas alcoólicas), poderão retomar as atividades, desde que garantam distanciamento entre mesas e seguindo todas as normas orientativas das autoridades sanitárias à prevenção do coronavírus. 
1 - Pontos de vendas de alimentação ambulante podem retornar as atividades, ficando obrigados a disponibilizarem meios de higienização (água/sabão/álcool gel) a clientela. e demias cuidados à prevenção do coronavírus. 

li - Barbearias e salão de beleza somente devem permttir dentro do estabelecimento . o cliente que esteja sendo atendido, obrigando-se a evitar aglomeração de pessoas , e disponibilizar meios de lligienização (água/sabão/álcool gel) aos clientes. 

§ 5° - São considerados serviços essencias para efeito deste: Agências e co1Tespondentes bancários, farmácias, açougues, supermercados, laboratórios de análise clinicas e patológicas, demais se,viços ligados diretamente à saúde, segurança pública , serviços da justiça, serviços de vigilância pública e privada, consultórios médicos, consultórios odontológicos (somente para casos de urgências), postos de combustíveis (este último com documentação, inclusive alvará ele funcionamento) . Estes serviços ficam obrigados a pennttir a entrada somente de clienles que estejam utilizando máscara ou outro adereço/acessório que cubra boca e nariz, e fazendo cumprir distanciamento minimo de 1 metro entre as pessoas. E disponibilizar ,rl'\.l'\lil'I' AI'\ hi.,.Ínf"\ ;~~l"l~I"\ ..,,._,.. l"llín"f"',.. ,... fun,-.tnnJ.,.;,..,.. ,..,.H",""llf' A,..11rdr..,h::\n n Alrrv,ol l"H'\I 
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1 - Dernaís serviços nâo citados a11te1iormente. que possam ser enquMrados corno essenci11ls. nu,m a 

cri térios dos órgAos de saude pública para deliberação. 

Al1. 5° - A realização de cultos/eventos religiosos presenciais ficam limrlaclo a no rn;'rx,rn.0 . 20% da 

lo!açêo de pessoas sentadás. em cada ambiente religioso. devendo ser mantido o drstancramenlo rnrn,mo de 
1 

mo:>tro e ~ntre as pessoas. com ullllzaçào de máscaras. e com dlspon1bilização ele meios de hlglcnrzaçào 

(á~11atsabào/álcool gel). 

§ 1º - Estão pem1itidas ações de assistência social e de atendimenlo à popul.açào em ºstªdo (j r, 

V\llnerabilidade. desde que sigam as orientações de nt'11nero máximo de pessoas pcrm,trdas . dr5tancrarnenlo 

social mínimo. recomendações de prevenção e higiene; 

§ 2º - Todo estabelecimento de atendimento ao público . fica obrigado a re;iliza r. marcação para fila . 

com distância mínima de 01 (um) metro para pessoas com máscara , inclusive em áreas ex1ernas. ª'ndª que 

em calçada de propriedade de vizinhos, caso necessário: 

§ 3º - Fica mantido o fechamento de igarapés. áreas de lazer. danceterias, bares . ginásios e arenas 

esportivas, inicialmente até o dia 23 do més corrente. 

Art. 6º - Ficam os estabelecimentos comerciais obrigados a: 

_ 1 - controlar a entrada de pessoas , limitando a 02 (dois) membros por grupo familiar. respeitanclo ª 
fotaçao máxima de 40% (quarenta por cento) de sua capacidade; 

11 - fornecer alternativas de higienizaçâo (água/sabão e/ou álcool gel) ; 
111- Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara ; 

Art. 7º - Os servidores da Vigilância Sanitária e do Comitê Municipal de Enfrentamento da 
COVID-1 9, ficam autorizados a orientar, fiscalizar e proceder autuações previstas em lei e no presente 
decreto, bem como solicitar força policial quando necessário referente ao descump,irnento de d eterminações 

do órgão autorizador e/ou concedente. independente de 1·esponsabilidade civil e criminal. tais como: 

1 - Advertência; 
li - Multa diária ou por pessoa, dependendo rie cada si1t1ação, (rnulla informad.=i a baixo) , 
Ili - Suspensão ou Cassação do Alvará de Funcionamento, com consequen te feché11ne11to do 

estabelecimento: 
IV- Demais medidas que se entenda necesst,rias . conforme cacla situação. 

Art. 8º - O descumprimento de quaisquer elas exigê11cias contidas neste Decreto. acarretará cm multa 

de até 400 UFM, (R$ 10,50 , cada UFM), a aplicação desta podera ser feito por dia ou por número de pessoas 

que culminou na respectiva mu lta. 

§ 1º - Fica mantido o toque lle recoll1er enr tocl o o Mu11icíp io de Anaiás/PA. a partir elas 2·th , até 

cessarem os riscos de proliferação do COVID-19; 

§ 2º -A violação das disposições cons1antes nes1e Decreto submete o agente às penRlidades clrspostas 

nos artigos 268 e 330 do Código Penal; (Art. 268 - Infringir determinação do poder pli/Jlico. destinada a impedir 
introduçfio ou propaga~o de doença contagiosa: Pena - dete11ç5o. ele urn mês ,1 111n ano . e multa ; ArT. 330 _ 
Desobedecer a ordem legal de um funcionário pli/Jlico: Pena - detenç~o. de quinze e/ias a seis meses e multa) . 

sem prejuízo de responsabilização nas demais esferas; 

Art. 9°. Fica o Comitê Municipal de combate e enírenlamento ao Coronavirus Covid - \ g autorizado a 
responder nos casos omissos e a editar atos orienlalivos suplemenlares e complem entares. 

Art. 1 o - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se nov 8 5 

disposições em contrário. 

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

Ga/Jinete da Prefeita Municipal de Anajás/PA. em 07 de junho de 2020. 
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MARIA JACY TABOSA BARROS 
Prefeita Municipal 


