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DECRETO Nº 919/2020  

  

PRORROGA TODAS AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À 
PANDEMIA DO CORONA VÍRUS-COVID-19 NO MUNICÍPIO 
DE PEIXE BOI, POR TEMPO INDETERMINADO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CONSIDERANDO a pandemia instalada mundialmente pelo CORONA VÍRUS , e divulgada pela 
Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de novas medidas de enfrentamento e prevenção à saúde 
pública do  contágio pelo COVID-19 (novo Corona vírus); 

CONSIDERANDO a confirmação de casos de infecção pelo CORONA VÍRUS no território nacional, 
bem como no estado do Pará, e nordeste paraense; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do CORONA VÍRUS; 

CONSIDERANDO o DECRETO MUNICIPAL Nº 917 DE 15 DE ABRIL DE 2020, o qual dispõe  medidas a 
serem utilizadas no combate a PANDEMIA POR COVID-19, bem como em seu art. 3°, considera 
reavaliação dessas medidas a qualquer momento, dispõe outras medidas complementares para 
enfrentamento ao COVID-19 ( CORONA VÍRUS ), em acréscimo às já em vigor; 

DECRETA: 

 Art. 1°. Aos estabelecimentos comercias : 

Uso obrigatório de máscara de proteção por todos os seus funcionários, inclusive aqueles que não 
manipulem alimentos; 

Uso obrigatório de máscaras para ter acesso aos pontos comerciais locais, que vendam ou não 
alimentos, tais como padarias, supermercados, lanchonetes, pontos de vendas de churrasco, dentre 
outros, bem como em farmácias; 

     Parágrafo único.     Fica proibido o consumo de refeições e lanches em seus locais de compras. 

Art. 2° Todos os estabelecimentos comerciais são responsáveis pela NÃO AGLOMERAÇÃO DE 
PESSOAS em seu interior; devendo limitar o número de clientes em seu interior; 

Art. 3° Fica proibido pelo período de 60 (sessenta dias), a circulação de vendedores e cobradores 
ambulantes externos neste município, ou até quando perdurar esta pandemia; 

Art. 4°. O estabelecimento comercial que descumprir o presente Decreto sofrerá as seguintes 
penalidades, que serão cumulativas em caso de reincidência: 

            I – Orientação para adequação imediata dos procedimentos em desacordo com este normativo; 

            II - Suspensão das atividades por 30 (trinta) dias; e 

            II – Cassação do exercício das suas atividades em caso de descumprimento do inciso anterior. 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 
CNPJ: 05.149.158/0001-41 

GABINETE DO PREFEITO 
 

Art. 5°. Fica proibida a circulação em via pública, de pessoas sem o uso de máscaras faciais; 

Art. 6°. Fica proibida por tempo indeterminado a realização de velórios, independente da causa morte; 

Art. 7°. Fica proibida a prática de esporte coletivo no Município, tais como: ciclismo, caminhadas, 
futebol, vôlei, entre outros que aglomerem pessoas; 

Art. 8°. Fica proibida a aglomeração de pessoas em locais públicos, tais como: praças, balneários, 
igarapés e outros;  

Art. 9°. Este Decreto entra em vigor em 30 de abril de 2020 e permanecerá vigente enquanto perdurar 
a necessidade de enfrentamento e prevenção de contágio pelo COVID-19. 

 

Gabinete do Prefeito de Peixe-Boi, 30 de abril de 2020.  
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