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REPúBLtcA FEDERATtva Do BRASIL
ESTAOO OO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
Gatinete do Prefieito o

DECRET O MUNICIPAL NO 20.

DrspÕE soBRE As tutEDlDAs EltlERGENclAls DE

slúoe púeucA DEcoRRENTE DA lrurecçÃo

HUIuANA PELo covlD-íg e oÁ ourRAs
pnouoÊncns.

O Prefeito Municipal de ltaituba VALMIR CLIMACO

DE AGUIAR, no uso de suas atribuições

constitucionais e de acordo com os artigos 90, XVI-b,

49, Vll e 87, lll da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, o disposto na Lei Federal no

13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre

as medidas de enÍrentamento da emergência pública

de importância internacional da COVID-19,

responsável pelo surto de 20í9;

CONSIDERANDO, os termos do Decreto Estadual no

609, de 16/03/2020.

9E§BEIA:

Art. .1o O Município de ltaituba resolve adotar medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública, de importância internacional, decorrente do COVID-19, no âmbito de sua

circunscriçáo, definidas nos termos deste Decreto.

Art. 20 Fica suspenso, pelo período de vigência do decreto, o seguinte

| - o licenciamento e/ou autorização para eventos, reuniôes, manifestações, carreatas e/ou

passeatas, de caráter público ou privado e de qualquer espécie, como disposto com audiência

maior ou igual a 100 (cem) pessoas;
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ll - o agendamento de novos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal,

ainda que fora do prazo mencionado no caput deste artigo, enquanto estiver Vigente o presente

Decreto;

lll-aconcessãoeogozodeférias'licença.prêmiooulicençaparatratardeinteresses
particulares nos órgãos e entidades da área de saúde ou de qualquer outro setor estratégico

para contenção da pandemia, conforme decisão fundamentada do secretário Municipal de

Saúde;

lV - todos oS prazos dos processos administrativos, no âmbito da Administraçáo Pública

Municipal, incluso os de natureza disciplinar;

V - a contar de 05 de abril de 2020, o transporte aéreo com pouso no aeroporto municipal,

oriundos de áreas endêmicas de outros Estados, destacadamente do estado do Amazonas e

sua capital Manaus;

§ 1o - O previsto no inciso V náo impede o transporte de cargas'

§ 20 - Oconendo a chegada pessoas de regiões dispostas no inciso V' estas deverão cumprir

prazo de isolamento sociâl pelo período de 14 (quatoze) dias, sendo acompanhadas pelos

técnicos Vigilância Epidemiológica do Município de ltaituba;

Art. 3. Nos atendimêntos presenciais da Administraçáo Municipal, ficam dispensados os

servidores públicos municipais que atenderem os seguintes requisitos:

a) com 60 anos ou mais, exceto os profissionais da área de saúde;

b)servidoresimunodeprimidos,comapresentaçáodeatestadomédicooulaudo;

c) que apresentam doenFs respiratórias crônicas, com apresentação atestado médico ou

laudo junto à Secretaria Correspondente;

d) que apresentem sintomas de tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração e

batimento das asas nasais, independente de atestado médico;

e) que coabitam com idosos ou com pessoas que apresentam doenças crônicas; e,
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fl que viaiaram ou coabitam com pessoas que viaiaram nos últimos 15 (quinze) dias'

ParágraÍoÚnico:TodososcasosenquadradosnoArt30'deveÍãosercomunicadosàDiretoria

de Recursos Humanos' . - ..o,iõ^

Art.4o Os seNiços e atividades passíveis de serem realizadas através de home office' deverao

"", 
O"Ontdot pêlo Secretário Municipal'

AÍt.5o As aulas das escolas da rede pública municipal de ensino ficam suspensas até o dia 15

dias.

ParágrafoUnico.odescumprimentodareferidamedidaacarretaráaresponsabilizaçâocivil'

administrativa e penal do ;;;;;;;; nos termos da Portaía lnterministerial no 5' de 17 de

março de 2020' .ais 
não

Art. 8o Os prestadores' públicos ou privados' bem como os estabelecimentos comercli

afetados pelo presente 
'"t'"it]' 

* í ""rmativa 
Estadual ou Federal' ficam obrigados a:

l- disponibilizar máscara' álcool 70o ou' na sua falta' disponibilizar pias com água e sabáo'

para os colaboradores;

ll - a higienizar bancos' pisos' conimões e demais áreas de uso comum com desinfetante

hipoclorito de sódio ou ug;';n"ria' conforme indicação a ser exarada pela Vigilância

Epidemiológica MuniciPal;

de abril de 2020'

Art. 60 Respeitadas as atribuiçóes da Agência -':':T'*".:::l':::ffi:fl:iT::il:

:";;;;'"icipal de saúde (sEMSA) deverá adotar ntç*"'" 
]io r'lt'nitipio de ltaituba'

sanitário nos portos' aeroportos' terminais rodoviários e hi(

Art. 7" Seguindo as diretrizes dos Ministérios da Jusliça e Segurança Pública e da Saúde' todo

cidadão que adentrar ." ,"*ãn" o" trtunicipio o" rt"it u", p'oueniente do exterior.ou de local

onde haia casos conÍirma.""'0"-u""t','""* ""t;nt;;;::::::;:"T:1i ;lil.i""l
protocolos indicados' que recomendam isolamento don
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Art. 9(, A comercialização do álcool 70o, no Município de ltaituba fica limitada a 3 (três)

unidades Por consumidor.

Art.l0Ficarecomendadoàredebancária,públicaeprivada,queinvistaempropagandapara

estimuloàutilizaçãodemeiosalternativosaoatendimentopresencial'afimdeevitara

aglomeração de pessoas em suas agências'

Art. 11 Os estabelecimentos comerciais deverão organizar filas para atendimento, acesso ou

pagamento, de forma que as pessoas fiquem a pelo menos 1'5m de distância umas das outras'

Parágrafoúnico:osestabelecimentoscomerciaisdeverãoorientaroscolaboradoreseclientes

a adotarem medidas de segurançâ e higiene comum a todos' como uso de mascaras' álcool

gel ou higienização periodica das máos com água e sabão'

Art. 12 Fica dispensada a licitação para aquisiçáo de bens' serviços e insumos de saúde

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente da COVID-I9 de que trata a Lei Federal n' 13'97912020'

Art.l3ASecretariaMunicipaldeSaúdepoderádeterminaroretornodeservidoresmunicipais

cedidos,comousemÔnus,areferidapasta,quandooproÍissionalforessencialaostrabalhos

de combate a COVID-I9.

Art.14AsecretariaMunicipaldeSaúdepoderásolicitarServidoresdeoutraspastas,noâmbito

daadministraçáopúblicamunicipal,quandoaformaçáoouconhecimentotécnicodoservidor

for Íundamental aos trabalhos de combate a COVID-l9' sem que isso gere acréscimo ou

diminuição dos vencimentos, pelo período de vigência do presente Decreto'

Art. .15 Fica a secretária Municipal de saúde autorizada a receber estudantes do último ano'

em caráter voluntário, para desenvolvimento dos trabalhos de combate a coVlD-19, dos

seguintes cursos:

Serviço Social;
Biologia;
Biomedicina;
Educação FÍsica;
Enfermagem;
Farmácia;
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s)
h)
i)

i)
k)
r)

m)
n)
o)

Fisioterapia e Terapia Ocupacional;

Fonoaudiologia;
Medicina;
Medicina Veterinária;
Nutrição;
Odontologia;
Psicologia;
Técnicos em Radiologia;

Técnico em Enfermagem

AÍt. 16 Ficam reestabelecidos os horários do comércio local salvo as restrições impostas Pelo

Decreto Estadual no 609/2020'

Art'lTAsdeterminaçóesdispostasnopresenteDecretoocorrerãopeloprazodel5(quinze)

dias, a contar do dia 04 de abril de 2020'

Art.18 Este Decreto entÍa em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisto a gualquer

tempo, de acordo com 
" "'otuça-o 

epidemiológica do COVID-19 no Município de ltaituba'

Gabinete do PÍeÍeito ilunicipal de ltaituba' Estado do Pará' em 04 de abril

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito MuniciPal

RegistradonaSecretariaMuniciPaldeAdministÍação,publicadonoDiáÍiooÍicialdoMunicipio/JornaloÍicial

EletrônicodosMunicipiosdoEstadodoPârá,PoÍla|TransparênciadoMunicipioeporafixaÉonolocaldecostume'

na data supra

de2020.
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