
PREFEITURA DE

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-
SEMAD.

DECRETO Nº 147/2020, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020.

“ALTERA O INCISO I,  DO ARTIGO 2º,  E  O
ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 114/2020 DE 02
DE  JUNHO  DE  2020,  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 VI, 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 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  o  retorno  gradual  das  atividades  religiosas,  econômicas  e

demais âmbitos no município;

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;
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CONSIDERANDO  a  imediata  necessidade  de  manutenção  da  economia,  pleno

emprego e bem-estar social cumulado com o direito fundamental à saúde, à luz dos postulados da

razoabilidade, todos com espeque constitucional;

CONSIDERANDO  que  incumbe  ao  Poder  Executivo  Municipal  a  execução  de

políticas  públicas  relacionadas  à  saúde,  entre  outras,  tratando-se  de  gestão  e  mérito

administrativo, balizado pelos critérios de oportunidade e conveniência;

CONSIDERANDO que as regras relacionadas a esta matéria poderão ser alteradas

a qualquer tempo, mediante análise técnica;

DECRETA:

Art. 1º - O inciso I, do artigo 2º, artigo 3º do Decreto nº 114, de 02 de junho de 2020 , passam a

vigorar com as seguintes alterações:

“Art.  2º,  inciso I  –  A lotação máxima autorizada será de 70% (setenta  por cento)  da

capacidade do templo ou da igreja.

Art. 3º - Fica autorizado o ingresso de pessoas acima de 60 anos e crianças nos templos

religiosos,  lanchonetes  e  padarias,  desde  que  cumprindo  todas  as  medidas  de  prevenção  ao

COVID-19, e que não apresentem quadro viral,  ficando em parte separada dos demais grupos

dentro dos templos. 

Parágrafo Único – Permanece proibido o ingresso de hipertensos, diabéticos, gestantes e

imunodeprimidos ou portadores de doenças cronicas nos locais mencionados no caput.”

Art. 3º -  Permanece inalteradas e em plena vigência as  demais disposições já estabelecidas em

decretos anteriores referente as medidas de prevenção ao COVID-19.

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º – Dê-se ciência, registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, em 22 de outubro de 2020.
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ANTÔNIO LEOCÁDIO DOS SANTOS

Prefeito Municipal
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