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DECRETO Nº 946/2020. 

  

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA A CONTENÇÃO DO 
CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXE-BOI, ESTADO DO PARÁ, no uso das 

atribuições legais que lhe são conferidas, conforme art. 98, I, a, da Lei Orgânica do Município 

de Peixe Boi, e: 

CONSIDERANDO a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo 
coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, assim como 
a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização 
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS. 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19). 

CONSIDERANDO o dever do Poder Público de tomar todas as providências pertinentes para 
preservar a saúde da população, visando à redução dos riscos de propagação do coronavírus 
Covid19; 

CONSIDERANDO que a absoluta priorização das medidas de caráter sanitário adotadas para 
conter a propagação do coronavírus (Covid-19) e garantir a prestação dos serviços de saúde à 
população não deve afastar a adoção de providências que contribuam, pouco a pouco, para a 
normalização da atividade econômica e das relações sociais no Município de Peixe-Boi; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica proibida a promoção ou realização de eventos, festas e/ou comemorações, 
promovidas pela iniciativa privada ou pelo Poder Público, do dia 24 até 31 de dezembro de 
2020, em locais públicos que possam gerar aglomeração de pessoas.  

§ 1º Para efeitos do disposto neste Decreto entende-se por aglomeração de pessoas a reunião de 
10 (dez) pessoas ou mais.  
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§ 2º Fica proibida a instalação de tendas, barracas e/ou similares nas nos balneários do 
Município de Peixe-Boi do dia 24 até o dia 31 de dezembro de 2020.  

§ 3º Fica proibida a realização de eventos em casas de festas, bares, lanchonetes, clubes, hotéis, 
pousadas, restaurantes e locais similares, para celebração do Natal de 2020 e o Ano Novo 
(Réveillon) 2020-2021, que tenham ou não venda de ingressos e que possam gerar aglomeração 
de pessoas.  

§ 4º O funcionamento de hotéis e pousadas continuará observando as normas já regulamentadas 
sobre a matéria, em especial os Decretos Municipais, permanecendo vedado o funcionamento 
de casas de festas, bares e clubes.  

§ 5º Nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020 os restaurantes deverão encerrar suas atividades no 
máximo até às 18h00min.  

§ 6º Fica proibida a realização de shows e/ou eventos, durante o Ano Novo (Réveillon) de 
2020-2021, em áreas públicas no Município de Peixe-Boi.  

§ 7º Fica recomendado que as confraternizações familiares de final de ano sejam realizadas 
com observância dos protocolos de segurança para evitar a disseminação da Covid-19, ficando, 
preferencialmente, restritas ao ambiente do grupo familiar de convivência próxima, evitando 
sempre que possível a aglomeração de pessoas.  

Art. 2º Fica proibida a entrada de ônibus de turismo no Município de Peixe-Boi do dia 24 até o 
dia 31 de dezembro de 2020.  

Parágrafo único. Ato conjunto da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Secretaria 
Municipal Saúde regulamentará a fiscalização do cumprimento das normas deste Decreto.  

Art. 3º O descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto ensejará a cassação, de 
ofício, pela Secretaria Municipal de Finanças, do Alvará de Funcionamento, além das 
penalidades previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal Brasileiro.  

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito de Peixe-Boi, 23 de dezembro de 2020.  

 
 
 
 

____________________________________________ 
ANTÔNIO MOZART CAVALCANTE FILHO 

Prefeito Municipal 
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