
PREFEITURA DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

PODER EXECUTIVO 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 

 

DECRETO Nº 105/2020 DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

ALTERA OS DECRETOS Nº 087/2020 E 090/2020 PARA 

FINS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À COVID-19 

E ESTABELECE NOVAS MEDIDAS, NO MUNICÍPIO DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, Estado do Pará, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, incisos IV e VII, da Lei Orgânica do 

Município e, 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO as disposições dos Decretos nº 087/2020 e 090/2020, que 

declararam emergência no âmbito do Município de São Miguel do Guamá-PA, estabelecendo 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, a fim de refrear a disseminação da 

COVID-19, evitando danos e agravos à saúde pública e mantendo a regular prestação dos 

serviços públicos essenciais no período da pandemia declarada pela Organização Mundial de 

Saúde – OMS, 

CONSIDERANDO a notória e crescente escala nacional, estadual e municipal dos 

índices de infecção pela COVID-19, 

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, proferida em 24 

de março de 2020, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

6.341 – Distrito Federal, da lavra do Ministro Relator Marco Aurélio, 

CONSIDERANDO a competência concorrente normativa e administrativa 

municipal, por se tratar de questão de saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção 

de todos os cidadãos, indistintamente, 

CONSIDERANDO a necessidade de tomada de medidas urgentes e mais severas 
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para conter a circulação e aglomeração de pessoas, 

 

DECRETA: 

Art. 1º - O art. 3º do Decreto nº 090/2020, de 24 de março de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“Art. 3º - Fica determinado o fechamento ao público, pelo prazo de 15 (quinze dias), a 

contar do dia 04 ao dia 18 de maio do corrente ano, de todos os estabelecimentos comerciais, 

excetuados os seguintes: 

a) assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

b) transporte de passageiros por táxi ou mototaxi, sendo que a restrição temporária e 

excepcional de locomoção interestadual e intermunicipal deve ser embasada em 

fundamentação técnica da Anvisa; 

c) telecomunicações e internet; 

d)  geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás; 

e)  iluminação pública; 

f) produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por 

meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

g) serviços funerários; 

h)  serviços postais, restringindo-se apenas ao serviço de entrega de encomendas; 

i) transporte e entrega de cargas em geral, deixando a cargo do dono do 

estabelecimento destinatário o descarregamento; 

j)  transporte de numerário; 

k) Postos de combustíveis. 

§1º – Os referidos setores de comércio e serviços essenciais deverão ter o acesso 

controlado as suas dependências, inclusive com escala de trabalho para evitar aglomerações 

de servidores, podendo atender encomendas via telefone ou meios digitais e realizar entregas 

em domicílio, bem como adotar o sistema drive thru, obedecendo os requisitos constantes nas 

normas e atos emanados pela Vigilância Sanitária Municipal. 

§ 2º - Para os setores previstos no §1º também deverá ser realizado minucioso controle 

de acesso dos consumidores, providenciando barreiras físicas definindo distância entre 

funcionários e consumidores de no mínimo 1 (um) metro para usuários e todos de máscara,  e 

na proporção de 02 (dois) consumidores por barraca para a Feira Municipal, com uso 

obrigatório de máscaras. Os demais estabelecimentos deverão cumprir as seguites 

determinações, ficando aberto o horário de funcionamento dos mesmos das 06:00h às 00:00h: 
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a) Serviço de drive-thru para estabelecimentos com área até 100 m² (cem metros 

quadrados)  

b) 05 (cinco) consumidores para os demais estabelecimentos comerciais e de serviços 

essenciais, dispostos no art. 3º; 

c) 20 (vinte) consumidores para supermercados. 

Parágrafo único: Os casos omissos ou excepcionais serão julgados e autorizados, desde 

que satisfaçam os requisitos sanitários, pela Vigilância Sanitária Municipal. 

 

Art. 2º - O parágrafo §1º, do art. 5º, do Decreto nº 087/2020, de 18 de março de 2020, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5º (...) 

§ 1º As aulas das escolas da rede pública municipal ficam suspensas por tempo 

indeterminado, devendo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia 04 a 18 de maio 

do corrente ano, ser interrompido o fornecimento de merenda aos alunos. 

 

Art. 3º - Fica determinado o fechamento, pelo período de 04 a 18 de maio do corrente ano das 

instituições bancárias e Casas Lotéricas com sede neste Município, ressalvado o serviço de 

auto-atendimento nos Caixas Eletrônicos, com a devida restrição de aglomeração dos usuários. 

 

Art. 4º - Fica estabelecido, a partir de 01 de maio de 2020 e por tempo indeterminado, para 

todas as pessoas no âmbito do Município de São Miguel do Guamá-PA, o uso obrigatório de 

máscaras de proteção facial não profissional, elaboradas conforme orientação do Ministério da 

Saúde, a serem utilizadas sempre que sair de casa. 

§ 1º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, bem como os prestadores de 

transporte público deverão fornecer e exigir o uso de máscaras de seus colaboradores e impedir 

a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara. 

§ 2º Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de 

máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do 

estabelecimento. 

§ 3º À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas 

produzidas para uso hospitalar. 

§ 4º As máscaras caseiras podem ser confeccionadas segundo as orientações constantes da 

Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do Ministério da 

Saúde na internet: www.saude.gov.br. 
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Art. 5º - Permanecem inalteradas e em plena vigência as demais disposições dos Decretos nº 

087/2020, de 18 de março de 2020 e 090/2020, de 24 de março de 2020. 

Art. 6º – Dê-se ciência, registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, em 30 de abril de 2020. 

 

 

ANTONIO LEOCÁDIO DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 
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