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1 DECRETO Nº 101/2020 DE 29 DE MARÇO DE 2020  

 

“Estabelece novas regras sobre o funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais e dá outras providências” 

 

O Prefeito do Município de Pacajá no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO, a necessidade constante de adequação das medidas 

relacionadas à COVID-19;  

CONSIDERANDO, a recomendação da Promotoria de Justiça de Pacajá 

datada de 26 de março de 2020;  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica mantida a suspensão das seguintes atividades:  

I – clubes, academias, boates, casas de espetáculos e casas de eventos em 

geral;  

II – as atividades educacionais em geral em estabelecimentos públicos e 

privados;  

III – as atividades de lazer e esportivas;  

IV – eventos, atividades, reuniões e etc., sujeitas à aglomeração de 5 (cinco) 

ou mais pessoas, sejam públicas ou privadas.  

V – bares, conveniências, lanchonetes, pit-dogs, sanduicherias distribuidoras 

de bebidas e estabelecimentos similares;  

VI – restaurantes e similares; 
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VII – salões de beleza e similares.  

Parágrafo único. Os restaurantes, bares, conveniências, lanchonetes, pit-

dogs, sanduicherias, distribuidoras de bebidas e demais estabelecimentos 

similares poderão funcionar em regime de delivery e retirada direta de produtos 

devidamente embalados.  

Artigo 2º. Os estabelecimentos que não estejam especificados no artigo 1º 

poderão funcionar durante o horário comercial ordinário, ou seja, das 08:00 às 

18:00 horas.  

Artigo 3º. Enquanto vigorar este decreto os supermercados e 

estabelecimentos similares deverão:  

I – limitar a entrada de consumidores, de acordo com a seguinte proporção:  

a) máximo de 10 consumidores em estabelecimentos com tamanho até 

250 m²;  

b) máximo de 20 consumidores em estabelecimentos com tamanho entre 

251 m² e 749 m²; 

c) máximo de 30 consumidores em estabelecimentos com tamanho igual 

ou superior a 750 m².  

II – estabelecer o espaçamento de no mínimo 1,5 metros nas filas;  

III – disponibilizar, aos seus colaborares, pia, sabão líquido e toalha de papel 

para a lavagem das mãos;  

IV – disponibilizar, aos consumidores, álcool em gel 70%, em pontos 

estratégicos.  
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Artigo 4º. Todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 

em geral deverão disponibilizar, aos colaboradores e aos consumidores, álcool 

em gel 70%, em pontos estratégicos.  

Artigo 5º. Os estabelecimentos comerciais deverão fornecer aos seus 

colaboradores os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s recomendados 

para o enfrentamento da Covid-19.  

Artigo 6º. Os estabelecimentos comerciais deverão dispensar do trabalho os 

colaboradores com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos), bem como 

aqueles que apresentarem qualquer dos sintomas da COVID-19.  

Artigo 7º. Os proprietários de estabelecimentos comerciais deverão realizar 

regular assepsia dos seus ambientes e manter o máximo possível de 

ventilação.  

Artigo 8º. Os comerciantes também deverão exercer o controle sobre as filas 

que se formarem do lado de fora dos seus estabelecimentos. 

Artigo 9º. Fica mantida, até o dia 07 de abril, a suspensão dos cultos, missas e 

reuniões em igrejas, templos, salões e estabelecimentos similares.  

Artigo 10. A carga e descarga de produtos na zona urbana do município 

deverá ser realizada entre 19:00 e 05:00 horas.  

Artigo 11. Fica mantida a proibição das atividades de vendedores ambulantes, 

mascates e similares que não sejam residentes e domiciliados no município de 

Pacajá. 

Artigo 12. Os órgãos da administração pública poderão montar barreiras 

sanitárias nos acessos à zona urbana do município a fim de exercer 

fiscalização e controle.  
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Artigo 13. Fica recomendada a circulação de pessoas apenas quando for 

extremamente necessário.  

Artigo 14. As Secretarias e demais órgãos municipais poderão expedir normas 

complementares e resolver os casos omissos deste decreto.  

Artigo 15. O descumprimento das normas deste decreto implicará na 

suspensão ou na interdição das atividades e na responsabilização cível e 

criminal.  

Artigo 16. Este decreto entrará em vigor no dia 30 de março de 2020, 

revogando todas as disposições em contrário.  

Pacajá, Pará, 29 de março de 2020.  

 

________________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira  

Prefeito do Município de Pacajá 


