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DECRETO Nº. 114/20-GAB/PMA, DE 17 DE AGOSTO DE 2020 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃ O E E~~m!f✓~~ À 
PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19) E DA OUTRA'J 
PROVIDÊNCIAS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANAJÁSIPA; 

A Prefeita Municipal de Anajás/PA, usando das atribuições que lhe fo ram conferidas , em coníormida' -
com o a Lei Orgânica deste município_ 

CONSIDERANDO o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde - OM S como pand8m12 o i:-, ·tr 

novo Coronavírus (COVID-19), bem como o pedido de que os países intens ifiq uem as medidas d"= combate e 
enfretamento à pandemia ; 

CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever do estado , devendo ser garant ida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros ag ravos e ao acess0 
universal e igualitário; 

CONSIDERANDO o reconhecimento de Calamidade Púbiica no município de Anajás/PA, pela 
Assembleia Legislativa do Pará sobre Estado, em sessão do dia 29/04/2020, em razão da pandemia do no,;o 
Coronavírus (COVID-19) , com base no Decreto 069/20-GAB/PMA; 

CONSIDERANDO diminuição dos casos do Novo Coronavírus (COVI0-19), no entanto, reconhecenoo 
risco de contágio de novos casos; 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam mantidas as suspensões até ulterior deliberação, das aulas da rede municipa l de 
ensino, respeitando as recomendações e protocolos da Secretaíia Municipal de Saúde quanto ao uso dE 
máscaras, práticas de higiene e distanciamento. 

Art. 2º- Fica permitida a saída e entrada de embarcações no município de Anajás/PA, para transporte 
de cargas/mercadorias, e, passageiros (intermunicipal e interestadual) , limitado a 70% (corresponde!~te à 
lotação total de cada embarcação), tripulação e passageiros deverão utilizar másca ra durante todo o trajeto d 3 
viagem ), seguindo as orientações das autoridades de saúde pública local ; 

§ 1º - O controle de quantitativo de passageiros fica sobre total responsabilidade de cada embarcac30 
o respectivo percentual não necessitará de autorização das autoridades de saúde. · 

1- Em caso de descumprimento do caput anterior, será fixado multa de 40 UFM (R$ ·10,50, cad a uc 11 
por passageiro excedente, ficando sujeito a demais sanções que se entender necessária. 

li - Fica proibido a quaisquer embarcações promover em suas dependências, eventos de la:".e: m,:>f,",' 

com finalidade gratuita ou beneficente, neste município, até que cesse a pandemia do COVI D-19 

Ili - A pessoa que tiver positivado para Covid-1 9, por teste ou por quadro clin icc f ca L'O 19 .,,1- 4 

cumprir confinamento domiciliar por período mínimo de 14 dias, a contar do diagnóstico. 

IV - O descumprimento da referida medida acarretará a responsabil ização civ il, administrativa e ~'t>,~.J 

do agente infrator, nos termos da Portaria Ministerial nº 5, de í7 de março de 2020 , e nos iermos L~(' ~'º,'::,::: ,, 

decreto. 

Art. 3° - As embarcações de transportes de passageiros que fazem linhas internas no 11'lir'.:: p , : -
Anajás/PA, poderão transportar passageiros, com lotação limitada a 70% respectiva a cacia emlla, c::i,','i-1 : 1c1 > 
deverão util izar máscara durante todo o traJeto da viagem ); 
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Parágrafo Único - Embarcações vindas do interior do município e de outros municíp'.os , devc:r~o 

obrigatoriamente atracar no Trapiche que fica em Frente à FRUTEIRA ANAJAENSE de propnedaoe do senhor 

José Maria Carvalho de Campos, popularmente conhecido como "Pé Queimado", das 07 30hs as .. 10 3ühs, pa ra 

trâmite de segurança à saúde, e somente após a liberação das autoridades competen tes poderao seguir para 

demais portos; 

Art. 4º - Fica proibido transitar nas vias públicas sem uti l ização de máscara de prn teção qu e cutra 

boca e nariz, até ulterior deliberação. 

§ 1º - Fica proibido velório no âmbito do território Anajaense, para evita r aglomeração de pessoas, 

exceto aos membros da família , pelo mínimo de tempo necessário ; 

§ 2° - Permanece proibido na área urbana e rural , o func ionamento de casas de show, danceterias, 

quadras esportivas/estádio de futebol em todo O município de Anajás/PA, até ulterior deliberação do Governo 

Estadual acerca do tema; 

§ 3° - Todos os serviços considerados não essenciais ficam autorizados a fu nciona r das 08h00min 

às 18h00min horas, de segunda-feira a sábado, desde que atendendo todos às orientações da Of\/1S, do 

Ministério da Saúde, das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e dos demais órgãos de saúde, refe rente à 

prevenção de contágio do Novo Coronavírus até ulterior deliberação; 

1 - Bares e balneários localizados na sede do município, que estejam de posse de autorização recente 

(a contar do dia 17/08/2020) da Vigilância Sanitária local, poderão funcionar as sextas, sábados e domingo. a 

priori , até ulterior deliberação, desde que sigam todas as recomendações pré-estabelecidas recentemente pelas 

autoridades de saúde local, bem como, disponibilidade obrigatória de insumos de higienização pessoa l é 

clientela, e, em conformidade com horário fixado em lei. 

li - Bares e balneários na área rural deste município ficam proibidos de funcionar , até ulterior deliberacão 

das autoridades de saúde e administração municipal. -

Ili - Barbearias e salão de beleza somente devem permitir dentro do estabelecimento o cl1em2 at.:e 

esteja sendo atendido, obrigando-se a evitar aglomeração de pessoas, e disponibilizar meios de higienização 

(água/sabão/álcool gel) aos clientes. 

Art. 5º - A realização de cultos/eventos religiosos presenciais ficam limitado à no máximo 50% CJ 2 

lotação de pessoas sentadas, em cada ambiente religioso, devendo ser mantido o distanciamento mínimo de 1 :i 

metro e entre as pessoas, com utilização de máscaras, e com disponibilização de meios de higienizaçéo 

(água/sabão/álcool gel). 
§ 1º - Fica permitido a utilização do Ginásio Surziley Nogueira , obedecendo o limite de 500 oec; -

0
::i, 

sendo obrigatório o uso de máscaras e proibida a entrada de crianças; ' _::, ~· -

§ 2º - Fica permitido o acesso aos igarapés e ba lneários apenas às sextas, sábados e ciomingos 

respeitando as normas da Lei Municipal quanto ao horário de funcionamento; 

§ 3° - Fica mantido o fechamento de, áreas de lazer e danceterias até ulterior deliberação; 

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

Parágrafo Único - controlar a entrada de pessoas, limi tando a 02 (do is) membros por gw oo fc=>r' 1 7-

respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade; - • 

1 - fornece alternativas de higienização (água/sabão e/ou álcool gel ); 

li - Impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara ; 

Art. 7° - Os servidores da Vigilância Sanitária e do Comitê Municipal de Enfrentamento da CO\ 'JJ. 

19, ficam aut~r~zados a ori~~tar, fiscalizar e p~oceder autuações previstas em le i e no presente decrete> 

bem como sol1c1tar força policial quando necessario referente ao descumprimento de determ!nd\'.:> 2 3 do .__,. ~- :: 

autorizador e/ou concedente, independente de responsabilidade civi l e criminal , ta is como · 

1 - Advertência ; 
li - Multa diária ou por pessoa, dependendo de cada situação, (multa informada J bai\',~) 
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Ili - Suspensão ou Cassação do Alvará de Funcionamento, com consequente fechamento cJo 
estabelecimento; 

IV - Demais medidas que se entenda necessárias, conforme cada situação . 

, Art. 8º - O descumprimento de quaisquer das exigências contidas neste Decreto , acarretará em mul!õ:: jP, 

ate 4.00 UFM, (R$ 10,50, cada UFM), a aplicação desta poderá ser feito por dia ou por número de pessoE:s '" J E:. 

culminou na respectiva multa. 

. Parág~afo Único - A violação das disposições constantes neste Decreto su bmete ~ agente às 
p~nahdades .dispostas nos artigos 268 e 330 do Código Penal ; (Art. 268 - Infringir dete!mmaçao d~ poder 
publ,co, destmada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa· Pena - detençao~ de um mesa um 
ano, .e multa; Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de um funcionário público: Pena - detençao, de qumze dias 

a seis meses e multa), sem prejuízo de responsabilização nas demais esferas; 

Art. 9º - Fica o Comitê Municipal de combate e enfrentamento ao Coronavírus Covid-19 au to rizado 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. 

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Anajás/PA, em 17 de agosto de 2020. 

MARl~~S 
Pre eita Municipal 
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