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DECRETO Nº 128/2020 DE 12 DE MAIO DE 2020 

“Dispõe sobre a adoção de medidas ao 

combate do novo coronavírus” 

 

Francisco Rodrigues de Oliveira, prefeito do município de Pacajá, no uso de suas 

atribuições legais, 

Considerando, a necessidade de adequação das medidas de combate ao 

espalhamento do novo coronavírus; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica obrigatório, a partir de 11 de maio de 2020, o uso de máscara facial durante 

o deslocamento de pessoas no território do Município de Pacajá e para o atendimento 

em todos os estabelecimentos com funcionamento autorizado. 

§1º.  Os estabelecimentos com funcionamento autorizado não poderão permitir o 

ingresso ou a permanência de clientes, consumidores ou frequentadores sem 

máscaras. 

§2º. Os estabelecimentos com funcionamento autorizado deverão afixar, em local de 

fácil visualização, cartazes, placas ou outro meio eficaz, com informações sobre o uso 

obrigatório de máscaras. 
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§3º. Os funcionários dos estabelecimentos também deverão utilizar as máscaras faciais. 

Art. 2º. A inobservância ao disposto no artigo 1º deste decreto, após devidamente 

advertido pelo Departamento de Vigilância Sanitária, sujeita o infrator ao pagamento de 

multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), no caso de pessoa física, e de R$ 

1.000,00 (mil reais), no caso de pessoa jurídica, sem prejuízo das demais sanções 

previstas na legislação em vigor, inclusive interdição. 

§1º. No caso de reincidência os valores das multas serão aplicados em dobro. 

§2º. Os valores decorrentes do pagamento das multas serão destinados ao combate do 

novo coronavírus. 

Art. 3º. No caso de óbito de pessoas com diagnóstico confirmado ou com suspeita de 

contaminação pelo novo coronavírus, depois da preparação pelo serviço funerário, o 

corpo deverá ser imediatamente encaminhado para o sepultamento, vedada a 

realização de cerimônia de velório. 

§1º.  Poderão participar do cortejo, além do veículo do serviço funerário, um veículo com 

no máximo 5 pessoas, que também poderão acompanhar o sepultamento. 

§2º. As pessoas que acompanharem o sepultamento deverão permanecer a no mínimo 

10 metros de distância da cova. 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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Pacajá, Pará, 12 de maio de 2020. 

 

Francisco Rodrigues de Oliveira - Prefeito do Município de Pacajá 


