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1 DECRETO Nº 100/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020 

 

“Dispõe sobre a adoção de medidas preventivas 

contra a expansão da COVID-19 (coronavírus)” 

 

 

 CONSIDERANDO, a necessidade constante de adequação das medidas 

relacionadas à COVID-19; 

 CONSIDERANDO, a Lei Federal nº 13.979/2020 e o Decreto Federal nº 

10.282/2020, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam decretadas medidas de enfrentamento do novo coronavírus no 

município de Pacajá, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar 

a possível contaminação ou propagação, nos termos deste decreto. 

Parágrafo único – As medidas a que alude o “caput” deste artigo vigorarão de 

24 de março a 7 de abril de 2020. 

Artigo 2º. Fica suspenso o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de 

prestação de serviços e vendas de produtos em geral, exceto os seguintes: 

I – supermercados, mercados, mercearias e afins; 

II – açougues; 

III – postos de combustíveis; 

IV – transportadoras de alimentos; 

V – transporte de animais; 

VI – casas lotéricas; 

VII – bancos; 

VIII – provedores de internet; 
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IX – segurança e vigilância privada; 

X – oficinas de carros e motos, máquinas, implementos agrícolas e 

torneadoras; 

XI – lojas de produtos agropecuários; 

XII – lojas de rações, grãos e demais insumos destinados às atividades 

agropecuárias; 

XIII– consultórios veterinários; 

XIV – serviços funerários; 

XV – clínicas, laboratórios, hospitais e farmácias 

XVI – hotéis; 

XVII – água mineral e gás liquefeito de petróleo (glp). 

§1º. As clínicas, hospitais privados e laboratórios deverão suspender os 

atendimentos que não sejam considerados de urgência e emergência. 

§2º. Os restaurantes, padarias, lanchonetes e estabelecimentos similares 

poderão funcionar em regime de delivery e retirada direta de produtos 

devidamente embalados. 

§3º. Todos os estabelecimentos anteriormente especificados deverão atender 

às determinações do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária no que 

diz respeito às medidas preventivas de contaminação ou propagação. 

§4º. Fica determinada a suspensão das atividades de vendedores 

ambulantes. 

Art. 3º. Todos os estabelecimentos que não foram anteriormente especificados 

deverão permanecer fechados, podendo funcionar, quando possível, em 

regime de atendimento por telefone ou aplicativos de mensagens instantâneas. 

Art. 4º. Fica suspenso também o funcionamento de igrejas, templos e afins. 

Art. 5º. Ficam prorrogados para o dia 30 de abril de 2020 o pagamento das 

taxas de alvará de localização e funcionamento e o pagamento do ISS quando 

for o caso. 
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Art. 6º. Fica recomendado que a circulação de pessoas no território do 

município de Pacajá se limite às necessidades imediatas de alimentação, 

cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais. 

Art. 7º. O descumprimento das determinações previstas neste decreto 

implicará na suspensão do alvará de localização e funcionamento e na 

interdição, além da responsabilização nas esferas cível e criminal. 

Art. 8º. Os prazos definidos neste decreto podem ser prorrogados ou reduzidos 

a depender da necessidade decorrente da expansão da COVID-19. 

Art. 9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 

todas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 099/2020, de 

23 de março de 2020. 

Pacajá, Pará, 23 de março de 2020. 

 

 

________________________________________ 

Francisco Rodrigues de Oliveira 

Prefeito do Município de Pacajá 

 


