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DECRETO Nº 072/2020, DE 26 DE MARÇO DE 2020.  

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO NO AMBITO 

MUNICIPAL, À PANDEMIA DO CORONA 

VIRUS COVID-19. 

A PREFEITURA MUNCIPAL DE MARACANÃ, através de sua Prefeita Municipal, no uso 

das atribuições conferidas pelo art. 54, XXV, da Lei Orgânica Municipal, bem como a recomendação 

emitida pelo Governo Estadual; 

Considerando a Decretação de Estado de Calamidade no Brasil, em virtude da 

pandemia do vírus COVID-19. 

 Considerando a Decretação do Estado de Calamidade no Estado do Pará em virtude da pandemia 

do vírus COVID-19. 

 Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS. 

Considerando que o Município deve zelar por seus munícipes, bem como instituir 

medidas de prevenção e contenção de riscos à saúde pública, evitando a disseminação da 

doença. 

 Considerando o poder discricionário da Administração Municipal em decidir a 

conveniência e oportunidade de remanejar seus servidores para atender às demandas 

urgentes apresentadas. 

 Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  
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 DECRETA: 

Art. 1º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e indireta deverão 

adotar, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo coronavírus), as medidas 

determinadas neste Decreto.  

Art. 2º Ficam suspensas, por 7 (sete) dias:  

I – Todas as atividades dos órgãos públicos municipais, que não ensejem em 

atividades essenciais ao funcionamento da Administração Pública.  

II - Todo e qualquer atividade pública que impliquem a aglomeração de pessoas;  

 

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o “caput” deste artigo deverão ser 

avaliadas e autorizadas pelo Gabinete do Prefeito.  

Art. 3º Fica determinado o fechamento de academia, bares, restaurantes, casas noturnas, arenas 

esportivas, igrejas, estabelecimento similares, conforme estabelecido Decreto Estadual Nº 609/2020, DE 

16 DE MARÇO DE 2020, pelo prazo do decreto, excetuado o serviço de delivery e retirada de comida 

devidamente embalada. 

Art. 4° Fica determinado que os estabelecimentos comerciais deverão manter higienizadas as 

superfícies e equipamentos de uso coletivo, devendo manter os ambientes ventilados e arejados e que 

sejam tomadas todas as medidas de prevenção que visam a redução dos riscos de transmissão, sendo 

obrigatória a disponibilização de materiais de higienização tais como: sabão liquido, álcool em gel e 

tolhas de papel. 

Art. 5° Os titulares dos órgãos e demais entidades da Administração Pública Municipal 

poderão, a seu critério autorizar a realização de tele trabalho, especialmente aos servidores e 

empregados públicos que: 

I- Tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos;  

Apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, 

câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência, devidamente 

comprovadas por atestado médico público ou privado; ou apresentem febre 
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ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e 

prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) . 

Art. 6 Ficam suspensas qualquer atividade ou eventos promovidos por empresas privadas ou 

entidades públicas a realizarem com aglomeração de pessoas, tais como, bailes, festas, apresentações 

teatrais, shows e eventos esportivos, ou eventos de qualquer natureza.  

Parágrafo único. Fica proibido aglomeração de pessoas em estabelecimentos e nas ruas da 

cidade.  

Art. 7 Fica determinado a criação de barreiras sanitárias fixas e móveis com o objetivo de deter 

o avanço do novo coronavírus: 

I - As barreiras serão monitoradas pela Prefeitura Municipal de Maracanã, 

Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Defesa 

Civil Municipal, Policia Militar e Policia Civil. 

II – Nos locais em que forem implementadas as barreiras sanitárias tratadas no 

caput do artigo, serão feitas a verificação do estado de saúde dos ocupantes de 

veículo, orientação e prevenção. 

III - Será restringido o acesso aos ocupantes de veículos que apresentem 

sintomas sugestivos de infecção pelo Covid-19.  

IV - As medidas não atingem trabalhadores da segurança, saúde ou de transporte 

de alimentos e insumos considerados essenciais. 

V -  As pessoas que não trabalham ou residirem no Município de Maracanã 

também serão orientadas a voltar ao seu município de origem.  

 

Art. 8 Fica determinado a suspensão dos atendimentos comercias presenciais, a partir das 7:00 

horas de 28 de março de 2020, para os estabelecimentos comerciais da cidade de Maracanã – Pará. 

Podendo os comerciantes desenvolverem métodos alternativos de comercialização dos seus produtos, 

que não importem em contato físico direto e aglomeração de pessoas, exemplo “delivery” e vendas por 

telefone e internet, pelo período de 7 (sete) dias. 
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Art. 9 A determinação prevista no artigo 13, referente aos estabelecimentos comerciais não se 

aplica aos postos de combustíveis, oficinas de carros e motos, supermercados, comércios de gêneros 

alimentícios, açougues, padarias, farmácias, hospitais, clinicas veterinárias e demais serviços de saúde e 

estabelecimentos similares  em funcionamento no município, desde que adotadas as medidas 

estabelecidas pelas autoridades de saúde federal, estadual e municipal, quanto às medidas de prevenção 

ao contagio e contenção da propagação de infecção viral relativo ao COVID – 19.  

Art. 10 Nos casos de descumprimento das medidas impostas neste Decreto, serão aplicadas as 

sanções civis, criminais e administrativas cabíveis no caso concreto e as multas previstas no Código de 

Postura deste Município e na legislação correlata.   

Art. 11 As orientações previstas neste decreto devem ser seguidas de forma rigorosa, assim como 

os demais atos normativos expedidos pelo Governo Federal e Governo Estadual, com a mesma natureza 

deste Decreto.  

Art. 12 Para fins de Gestão e Acompanhamento, fica instituído o comitê de Gestão de Crise com 

a seguinte composição: 

I- Gabinete do Prefeito 

II- Secretaria Municipal de Saúde 

III- Secretaria Municipal de Educação 

IV- Secretaria Municipal de Finanças 

V- Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

VI- Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto 

VII- Secretaria Municipal de Obras 

VIII- Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 

IX- Secretaria Municipal de Administração 

X- Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural  

XI- Defesa Civil Municipal  

XII- Guarda Civil Municipal 

XIII- Departamento Municipal de Trânsito 

XIV- Procuradoria Geral do Município 

XV- Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral.  
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Art. 13 As normas estabelecidas neste Decreto poderão sofrer alterações conforme a evolução 

do novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Maracanã.  

Art. 14 Este Decreto entra em vigor a partir da data da sua publicação. 

 

Maracanã, 26 de março de 2020 

 

 

RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO 

PREFEITA MUNICIPAL 

  

 

 

 


