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DECRETO MUNICIPAL Nº 040/2020-GAB/PMSJP              DE 31 DE MAIO DE 2020 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO, NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ 

PORFIRIO-PARÁ, À PANDEMIA DA 

COVID-19, CAUSADA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA, Dirceu Biancardi, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 74, inciso IX, da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

como PANDEMIA, o surto de Coronavírus (COVID-19), significando risco potencial a doença 

infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já 

tenham sido identificados como de transmissão interna; 

 

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, por meio da qual o 

Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 009/020, 010/2020, 011/2020, 015/2020, que 

dispõem sobre as medidas de enfrentamento à Pandemia do Coronavírus COVID-19; Decreto 

Municipal nº 022/2020, de 08 de abril de 2020, que declara situação de emergência no 

município; e o Decreto nº 028/2020, de 16 de abril de 2020, que declara Estado de Calamidade 

Púbica no município de Senador José Porfírio-PA; Decreto Municipal Nº 033-A/2020, de 06 de 

maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de importância 

internacional; 
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CONSIDERANDO o Decreto nº 609, de 16 de março de 2020, do Governo do Estado do Pará, 

que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à Pandemia do 

Coronavírus COVID-19; 

CONSIDEERANDO a Lei Estadual nº 9.051/2020, de 13 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO Nº 07/2020/PRM/ATM, de 13/05/2020; 

recomendação nº 04 MP COORDENAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA SUDOESTE I, 

de 31/03/2020; recomendação nº 01 MP COORDENAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 

SUDOESTE I, de 23/03/2020; recomendações nº 001/2020-MP/SJP, de 22/03/2020; Ofício 

Recomendado nº 029/2020 – MP/PJ/SJP/PA, de 17/03/2020; 

CONSIDERANDO o definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6341, Relator (a) Min. 

MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado 

em 15/04/2020, oportunidade na qual se assentou, à luz dos critérios da preponderância do 

interesse e do federalismo cooperativo, que, em regra, são concorrentes as competências dos 

entes federativos no que toca à tomada de decisões atinentes ao enfrentamento à pandemia de 

COVID-19, conferindo-se a interpretação conforme a Lei nº 13.979/2020 para o fim de preservar 

as competências de cada esfera federativa; 

CONSIDERANDO que está comprovado que o isolamento social é uma das medidas mais 

eficazes para evitar a proliferação do vírus; 

CONSIDERANDO o grande avanço da proliferação comunitária da COVID-19, bem como o 

aumento considerável de casos suspeitos da doença,  

CONSIDERANDO: A escassez econômica enfrentada pelo município de Senador Jose Porfírio, 

bem como a necessidade de subsistência de vários cidadãos porfirenses. 

 

D E C R E T A :  

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a consolidação das medidas para fins de prevenção e de 

enfretamento da pandemia COVID—19, causada pelo novo Coronavírus, expedidas em Decretos 

e especifica outras determinações para o setor público e privado no âmbito do município de 

Senador José Porfírio-PA. 

Parágrafo único – Fica mantida a declaração de estado de calamidade pública em todo o 

território do município de Senador José Porfírio para fins de prevenção e de enfrentamento à 
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pandemia da COVID-19, causada pelo novo Coronavírus prevista no Decreto Municipal nº 

028/2020, de 16/04/2020 e as demais medidas do referido Decreto. 

Art. 2º As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos de Senador José Porfírio/PA, diante 

das evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saúde, com 

fundamento no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06/02/2020, deverão adotar todas as medidas 

e providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à Pandemia da COVID-19, 

causada pelo novo Coronavírus, observado o disposto neste Decreto. 

Parágrafo único – São medidas sanitárias, de ação obrigatória por todos, para fins de prevenção e 

de enfrentamento à COVID-19, causada pelo novo Coronavírus, dentre outras: 

I – a observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas e as reuniões 

presenciais, de qualquer tipo, ao estritamente necessário; 

II – a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a 

realização de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool 

em gel 70% (setenta por cento), bem como a higienização, com produtos adequados, dos 

instrumentos domésticos e de trabalho; 

III – a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço 

descartável ao tossir ou respirar; 

IV – fica mantida a obrigação por tempo indeterminado da utilização de máscaras de proteção de 

uso não profissional nos ambientes de trabalho onde os funcionários, servidores, colaboradores e 

proprietários, em especial aqueles que prestam atendimento ao público, dos estabelecimentos 

públicos, privados, comerciais, industriais (serrarias), prestadores de serviços, bancários, 

rodoviários e transporte de passageiros na modalidade pública e privada durante o período de 

ações de enfretamento à pandemia do novo Coronavírus, a partir de 01 de junho de 2020; 

Art. 3º Ficam suspensas, no Município de Senador José Porfírio/PA, pelo período de 15 (quinze) 

dias, a contar da publicação deste decreto, as atividades dos estabelecimentos comerciais de 

médio e grande porte, casas noturnas, pubs, boates e similares, casas de eventos, clubes, 

restaurantes, lanchonetes, academia de ginástica, associações recreativas e afins, salões de festas, 

piscinas, bares, mesmo os localizados junto a postos de combustíveis, atividades coletivas e 
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demais atividades em espaços e áreas de uso comum, ressalvado o disposto nos parágrafos deste 

artigo. 

 § 1º – Excetuam-se da suspensão estabelecida no caput deste artigo as atividades comerciais 

essenciais ao atendimento das necessidades da população, como postos de combustíveis, 

supermercados, mercearias, comércio varejista, comércio de móveis e eletrodomésticos, 

comércio atacadista, comércio de variedades em geral, comércio de gás GLP, panificadoras, 

confeitarias, açougues, peixarias, lotéricas e caixas eletrônicos, serviços funerários, hospitais, 

clínicas de atendimento na área da saúde, hotéis e pousadas, clínicas odontológicas, laboratórios 

de análises clinicas e farmácias, oficina de veículos, auto peças, salões de beleza, indústria 

madeireira, marcenaria, loja de material de construção e estabelecimentos congêneres aos 

mencionados. 

§ 2º – Os supermercados e estabelecimentos comerciais autorizados ao funcionamento deverão 

adotar as seguintes medidas: 

I – funcionar com número reduzido de clientes no interior da loja, evitando aglomerações de 

pessoas, respeitando a lotação máxima de 40% (quarenta por cento) de sua capacidade; 

II– não permitir a venda de mercadorias em quantidade superior à normal, a fim de evitar o 

desabastecimento; 

III – Todo estabelecimento de atendimento ao público fica obrigado a adotar medidas para evitar 

a aglomeração e a aproximação dos clientes, realizando a marcação para filas, respeitada 

distância mínima de 1 (um) metro para pessoas com máscaras, inclusive na sua área externas, 

ainda que em calçada de propriedade de vizinhos, caso necessário;  

IV – Fornecer alternativas de higienização (água, sabão e/ou álcool em gel); 

V – Fica proibido o acesso, ao estabelecimento, de pessoas sem máscaras; 

VI -  adotar os demais procedimentos já recomendados pelos órgãos de saúde; 

VII – os supermercados e estabelecimentos similares deverão funcionar no horário de 06:00h às 

19:00h; 
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§ 3º Fica permitido, em caráter excepcional, a venda de alimentos por restaurantes, lanchonetes, 

padarias, panificadoras, com retirada no local ou entrega (delivery), desde que o produto não seja 

servido/consumido no estabelecimento ou nos seus arredores. 

Parágrafo único – Fica proibido qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos 

estabelecimentos ou em suas adjacências. 

§4º Fica permitido, ainda, a venda de produtos agrícolas e de alimentação animal (rações, 

suplementos alimentares, defensivos, adubos, para lavoura) por meio telemático/remoto com 

retirada no local, desde que o estabelecimento permaneça fechado para o acesso ao público, 

podendo haver entrega a domicílio (delivery). 

Parágrafo Único: fica recomendado o início e o término de funcionamento dos estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços e com o uso obrigatório de máscaras, sobretudo nas 

indústrias madeireiras, conforme horários estabelecidos no Anexo Único deste Decreto. 

Art. 4º, Fica estabelecido, por prazo indeterminado, o seguinte: 

I – a proibição de realização de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e/ou passeatas, de 

caráter público ou privado e, de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 10 (dez) 

pessoas; 

II – a proibição de realização de cultos e eventos religiosos com presença de público superior a 

10 (dez) pessoas. Recomenda-se que seja garantido, aos participantes, alternativas de 

higienização como: água, sabão, e/ou álcool em gel e que seja respeitada a distância mínima de 

01 (um) metro entre pessoas portando o uso de máscaras bem como a abertura de janelas do local 

de reunião; 

III – bancos, casas lotéricas, supermercados, farmácias, comércio e afins, ficam orientados a 

promover campanhas de incentivo a utilização de máscaras para acesso aos estabelecimentos, 

higienizar seus equipamentos (carrinhos, cestas, etc.) a cada uso pelos clientes, como também, 

oferecer aos seus usuários alternativas de higienização (água/sabão e/ou álcool em gel); 

§ 1º o disposto no inciso I, não se aplica às reuniões de comissões e sessões da Câmara 

Municipal de Vereadores do Município de Senador José Porfírio/PA, cabendo ao presidente da 

Câmara de Vereadores, disciplinar medidas específicas para dar continuidade aos trabalhos 
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legislativos com a adoção de medidas de proteção sanitária para os membros e servidores 

essenciais ao exercício de funções presenciais. 

Art. 5º Fica proibida a aglomeração de pessoas nas praias: Leme, Urubu, Amor; Balneários: 

Nazaré, Redondo, Croatá, km 11 e similares; 

§ 1º - fica proibida a prática esportiva de diversas modalidades para evitar a aglomeração de 

pessoas nos espaços como: campo de futebol, arena, quadra de vôlei, quadra de futsal, ginásio 

poliesportivo e outros; 

§ 2º - ficam proibidas as visitações de cemitérios para a limpeza dos túmulos. 

Art. 6º As feiras e mercados públicos municipais terão funcionamento das 13 (treze) horas até às 

19:00h, nas sexta-feira, com funcionamento disciplinado pelas Secretarias Municipais de 

Administração, Agricultura e Abastecimento, observando as diretrizes de higiene. 

Art. 7º Fica determinado a redução da quantidade de viagens diárias, nos transportes de lanchas, 

voadeiras, barcos, balsas, no percurso entre Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Porto de 

Moz e localidades adjacentes, a fim de restringir o fluxo da entrada e saída de pessoas no 

município de Senador José Porfírio, neste período de isolamento social. 

§ 1º Referida restrição não se aplica ao transporte de cargas. 

§ 2º a restrição prevista no § 1º,  não significa fechamento de fronteira do município, bem como 

não impede o transporte de passageiros, transporte de cargas essenciais para abastecer o 

comercial local e nem o transporte dos produtos,  tipo exportação, que fomentam a geração de 

emprego direta e, indiretamente, no município de Senador José Porfírio-PA. 

§ 4º Fica determinado o uso, obrigatório, de máscaras nos transportes públicos e privados. 

Art. 8º Os veículos utilizados nos serviços de transportes coletivos público ou privados, assim 

como os caminhões utilizados para o transporte de madeiras serradas nas serrarias locais, que 

circulem no território do Município de Senador José Porfírio deverão ser regularmente 

higienizados, bem como ventilados, internamente.  

I - Os usuários, abaixo mencionados, deverão seguir as orientações da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará e Secretaria 
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Municipal de Saúde de Senador José Porfírio, como medidas preventivas ao alastramento da 

COVID-19, ficando obrigados ao cumprimento das seguintes determinações: 

§ 1º Os caminhoneiros, assim como qualquer cidadã (o) que tenham vindos de locais onde haja 

casos confirmados de transmissão sustentada do Coronavírus (COVID-19), estarão obrigados a 

submeter-se aos procedimentos de controle adotados pelos agentes das barreiras sanitárias 

(trapiche municipal e PA 167), e a cumprir as orientações, adotadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde, visando ao controle e ao monitoramento dessas pessoas pelo prazo estabelecido pelas 

autoridades de saúde no combate à pandemia da COVID-19; 

§2º No caso dos caminhoneiros, provenientes de locais em que a doença encontra-se em alto 

grau de contágio, independentemente de apresentar qualquer sintoma da COVID-19, estão 

proibidos de transitar na cidade, sobretudo em locais públicos, tanto o veículo quanto o 

motorista. O descumprimento do que determina o presente Decreto, implica em crime de 

desobediência. 

§3º Ficam, na responsabilidade, os donos de serrarias e/ou autônomos que atuam no ramo de 

serragem de madeira tipo exportação em que, comprovadamente, estabelecem vínculos de 

negócios com esses caminhoneiros, identificado após o preenchimento de cadastro na barreira 

sanitária, de dar todo o apoio e/ou suporte aos mesmos no sentido de promover  local afastado da 

cidade, podendo ser no pátio das serrarias, para que esses caminhoneiros possam ficar 

acomodados, sendo mantidos com água potável, alimentação condições de higiene pessoal e dos 

veículos, sempre com o uso das máscaras,  até o dia da saída da cidade, após o carregamento da 

carga. 

§ 4º fica mantida por tempo indeterminado a proibição de entrada de vendedores ambulantes de 

produtos que não sejam considerados de caráter essencial e/ou cobradores provenientes de locais 

em que a doença encontra-se em alto grau de contágio, independentemente de apresentar 

qualquer sintoma da COVID-19, bem como por considerar a  prática deste tipo de comércio 

inconveniente para o momento em que o município se encontra em árdua luta e enfrentamento à 

pandemia da COVID-19, causada pelo novo Coronavírus; 

§ 5º Ficam os proprietários de hotéis, kitnet, pousadas, obrigados a fornecer, aos seus clientes, 

alternativas de higienização (água, sabão e/ou álcool em gel). Caso existam pessoas que se 

enquadrem em caso suspeito de Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde será, 
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IMEDIATAMENTE, comunicada para que sejam tomadas a devidas providências, através do 

contato WhatsApp (93) 9 9198 6757; 

§ 6º Manter atualizada o controle de entrada e saída de hóspedes, seu local de origem e com o 

número de contato; 

§ 7º Sempre que necessário, a Secretaria Municipal da Saúde, através da coordenação dos 

serviços implementados nas barreiras sanitárias do trapiche municipal e da PA 167, solicitará o 

auxílio de força Polícia (Civil e Militar) para o cumprimento do disposto nos §1º, §2º, § 3º e §4º 

deste artigo. 

Art. 9º Os prestadores, públicos ou privados, de serviços de transportes de passageiros (ônibus, 

micro-ônibus, táxi, moto táxi, proprietários de lanchas e voadeiras), ficam obrigados a: 

I. disponibilizar álcool em gel 70% para uso individual dos passageiros; 

II.  higienizar os bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum com 

desinfetante hipoclorito de sódio a 0,1% a cada conclusão de trajetos; 

III. Manter arejado e aberto as janelas dos transportes. 

Art. 10 Prorroga-se a suspensão dos atendimentos ao público nos departamentos municipais, 

abaixo relacionados, até 15/06/2020, devendo ser estabelecidos, para tanto, meios de 

atendimento através de mídias digitais, telefone, e-mail, sistemas de informação e outros 

disponíveis para viabilizar o acesso da população às informações e serviços necessários. 

§ 1º - Enquadram-se nesta condição os departamentos: 

I – serviço de identificação civil; 

II – setor de tributos; 

III – setor de recursos humanos;  

§ 2º Será permitido o atendimento dos departamentos essenciais à manutenção da gestão pública 

municipal, levando em consideração preferencialmente o serviço remoto e quando necessário a 

atividade presencial com os cuidados de uso de máscara e distanciamento social dos servidores, 

tais departamentos são: 
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I – as sessões presenciais em processos licitatórios; 

II – controladoria interna; 

III – secretaria municipal de administração 

IV – secretaria municipal de finanças; 

Parágrafo único - Os servidores públicos dos espaços referidos no caput deste artigo exercerão 

suas atividades internamente, no horário normal de trabalho estabelecido para cada local. 

Art. 11 Deverão exercer as suas atividades, sem manterem contato direto com o público, os 

servidores que se enquadrem nos seguintes grupos: 

I – acima de 60 anos de idade;  

II – gestantes  

III -  lactantes - no  período de lactação (6 primeiros meses); 

IV - com doenças crônicas graves, consideras como tais, as abaixo relacionadas, desde que 

devidamente comprovada, através de Laudos Médicos, anexados ao pedido de dispensa. 

a) doença respiratória crônica: asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico (moderada 

ou grave), doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC, bronquiectasia, fibrose cística, doenças 

intersticiais do pulmão, displasia broncopulmonar, hipertensão arterial pulmonar e crianças com 

doença pulmonar crônica da prematuridade; 

b) doença cardíaca crônica: doença cardíaca congênita, hipertensão arterial sistêmica com 

comorbidade, Síndrome de Marfan, fibrilação atrial crônica, doença cardíaca isquêmica e 

insuficiência cardíaca; 

c) doença renal crônica: doença renal nos estágios 3, 4 e 5, síndrome nefrótica e paciente em 

diálise; 

d) doença hepática crônica: atresia biliar, hepatites crônicas e cirrose; 

e) doença neurológica crônica: condições em que a função respiratória pode estar 

comprometida pela doença neurológica, devendo ser consideradas as necessidades clínicas 
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individuais dos pacientes, incluindo acidente vascular cerebral, indivíduos com paralisia 

cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do 

sistema nervoso ou muscular e deficiência neurológica grave; 

f) diabetes: diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos; 

g) imunosupressão: imunodeficiência congênita ou adquirida e imunosupressão por doenças 

ou medicamentos; 

h) obesos: obesidade grau III; 

i) transplantados: órgãos sólidos e medula óssea; 

j) portadores de trissomias: Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de 

Wakany, dentre outras trissomias. 

§ 1º Em caso de necessidade e, a critério da administração municipal, poderá ser implementado o 

teletrabalho ou trabalho remoto para os servidores enquadrados nos grupos especificados nos 

incisos e alíneas do caput deste artigo. 

§ 2º O trabalho remoto mencionado no parágrafo anterior somente será estabelecido para os 

profissionais que, dentro das suas áreas de atuação, tenham condições de acessar as tecnologias 

necessárias para a execução do serviço fora de seu local de trabalho. 

Parágrafo único: As Secretarias Municipais de Saúde (SEMSAS) e Secretaria Municipal de 

Administração (SEMAD) deverão publicar protocolo de atendimento aos servidores públicos, 

que se ausentarem na forma do inciso II do caput deste artigo, especialmente para fins de 

investigação e controle epidemiológico. 

Art. 12 Conforme Decreto Municipal nº 028/2020, de 16 de abril de 2020, ficam determinadas, 

durante o prazo de vigência o estado de calamidade pública, diante das evidências científicas e 

análises sobre as informações estratégicas em saúde, limitadamente ao indispensável à promoção 

e à preservação da saúde pública, com fundamento no art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para fins de prevenção e de enfrentamento à Pandemia da COVID-19, em 

todo o território do Município de Senador José Porfírio, além das medidas adotadas pelo referido 

Decreto Municipal, mencionados no parágrafo único do art. 1º deste Decreto, as seguintes:  
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I - a fiscalização, pelos órgãos da Segurança Pública e pelas autoridades sanitárias, dos 

estabelecimentos, entidades e empresas, públicas e privadas, concessionários e permissionários 

de transporte coletivo e de serviço público, acerca do cumprimento das normas estabelecidas 

neste Decreto, em especial das proibições estabelecidas nos Decretos Municipais; 

 

II - a autorização para que os órgãos da Secretaria Municipal da Saúde, limitadamente ao 

indispensável à promoção e à preservação da saúde pública no enfrentamento à Pandemia do 

Coronavírus causada pelo COVID-19, mediante ato fundamentado da Secretária Municipal da 

Saúde, tome as seguintes providências:  

a) requisite bens ou serviços de pessoas naturais e jurídicas, em especial de médicos e outros 

profissionais da saúde e de fornecedores de equipamentos de proteção individual (EPI), 

medicamentos, leitos de UTI, produtos de limpeza, dentre outros que se fizerem necessários; 

b) importe produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA, desde que 

registrados por autoridade sanitária estrangeira e estejam previstos em ato do Ministério da 

Saúde;  

c) adquira bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), mediante dispensa de licitação, 

observado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

III - a convocação de todos os profissionais da saúde, servidores ou empregados da 

administração pública municipal, bem como os prestadores de serviços de saúde, em especial 

aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o cumprimento das 

escalas estabelecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as determinações dos órgãos da 

Secretaria Municipal da Saúde; 

§ 1º Na hipótese da alínea "a" do inciso II deste artigo, será assegurado o pagamento posterior de 

justa indenização; 

§ 2º Os gestores e os órgãos da Secretaria Municipal da Saúde deverão comunicar os 

profissionais e prestadores de serviço convocados nos termos do inciso II deste artigo, 

determinando o imediato cumprimento das escalas estabelecidas, sob pena da aplicação das 

sanções, administrativas e criminais, decorrentes de descumprimento de dever funcional e 

abandono de cargo. 



Estado do Pará 
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 
C.N.P.J. 05.421.110/0001-40 

Rua Marechal Assunção, nº 116 - Bairro: Centro - CEP: 68360-000 - SENADOR JOSÉ PORFÍRIO / PA 
Contato: (93) 9 9196 0247  /  E-MAIL: pmsjporfirio@hotmail.com 

§ 3º Sempre que necessário, a Secretaria Municipal da Saúde solicitará o auxílio de força policial 

para o cumprimento do disposto na alínea "a" do inciso II e no § 2º deste artigo. 

 

§ 4º Será considerado, nos termos do § 3º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência 

decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo não se aplica aos servidores dos órgãos vinculados à 

Secretaria Municipal da Saúde, à Segurança Pública e à Defesa Civil. 

Art. 13 Fica determinado que a Secretária Municipal de Saúde está autorizada a proceder aos 

devidos remanejamentos de pessoal, dos diferentes setores da área de saúde, para reforçar as 

equipes das barreiras sanitárias no combate e enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo único - Os gestores e os órgãos da Secretaria Municipal da Saúde deverão comunicar 

os profissionais e prestadores de serviço convocados nos termos do “caput” determinando o 

imediato cumprimento das escalas estabelecidas, sob pena da aplicação das sanções, 

administrativas e criminais, decorrentes de descumprimento de dever funcional e abandono de 

cargo. 

Art. 14 Ficam, por prazo indeterminado, mantidas as suspensões das atividades nas unidades 

escolares da rede pública municipal de ensino e demais instituições de ensino vinculadas à 

Secretaria Municipal de Educação, incluindo as escolas da rede particular, aguardando decisão 

para retorno de suas atividades, competindo à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

adotar medidas complementares que se fizerem necessária ao fiel cumprimento do presente 

Decreto.  

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Educação de Senador José Porfírio-PA, deverá por 

meio de Ato próprio, regulamentar a organização dos trabalhos pedagógicos e administrativos 

das Unidades Escolares. 

Art. 15 Durante o período de vigência das medidas estabelecidas por este Decreto, fica suspensa 

a concessão de férias, licença especial e licença sem remuneração para os servidores da área de 

segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da Pandemia; 
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Art. 16 – A Secretaria Municipal da Saúde, como autoridade sanitária, poderá emitir declaração 

para todas as pessoas que chegarem de viagem internacional, ou nacional, oriundas dos locais 

onde haja casos confirmados de transmissão sustentada do Coronavírus e/ou decretado o estado 

de calamidade pública, para que permaneçam em isolamento domiciliar por 14 (quatorze) dias, 

independentemente de apresentarem sintomas próprios da doença causada pelo novo 

Coronavirus. 

Parágrafo único – O descumprimento da referida medida acarretará a responsabilização civil, 

administrativa e penal do agente infrator, nos termos da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de 

março de 2020. 

Art. 17 Ficam convocados voluntários da área de enfermagem para atendimento domiciliar e 

acompanhamento dos pacientes em isolamento, se for o caso, incluindo os universitários. 

Parágrafo Único Os voluntários receberão certificado de reconhecimento pelos serviços 

prestados. 

Art. 18 Considerar-se-á abuso de poder econômico a elevação dos preços, sem justa causa, com 

o objetivo de aumentar, arbitrariamente, os preços dos insumos e serviços relacionados ao 

enfrentamento da COVID-19, na forma do art. 36, III, da Lei Federal n° 12.529/2011, e do art. 

2°, II, do Decreto Federal n° 52.025/1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os 

normativos. 

Art. 19 Os agentes de fiscalização das diversas Secretarias, em conjunto com os demais órgãos 

de segurança, deverão atuar no sentido de fiscalizar o efetivo cumprimento das normas 

estabelecidas por este Decreto. 

Art. 20 Ficam os órgãos e entidades componentes do sistema de fiscalização dos serviços 

públicos municipais autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimento 

de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente, independente de 

responsabilidade civil e criminal, tais como, de maneira progressiva: 

I – advertência; 

II - multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e; 

III – embargo e/ou interdição de estabelecimentos. 
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Parágrafo único: Todas as autoridades públicas municipais, especialmente as mencionadas no 

“caput” deste artigo, que tiverem ciência do descumprimento das normas deste Decreto deverão 

comunicar à Polícia Civil, que adotará as medidas, de investigação criminal, cabíveis. 

Art. 21 O descumprimento das medidas determinadas por este Decreto importará a aplicação das 

penalidades cabíveis aos responsáveis, incluindo a instauração de Procedimento Administrativo 

Disciplinar em face dos servidores públicos municipais que vierem a descumprir as 

determinações. 

Art. 22 A administração municipal buscará viabilizar, na forma da lei, a alteração de prazos de 

vencimentos de tributos municipais e a não-incidência de encargos por eventual atraso no 

pagamento daqueles tributos, em decorrência das medidas determinadas por este Decreto. 

Art. 23 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir das 23h 59min e 59seg, e 

poderá ser revisto a qualquer tempo. 

Registre-se, publique-se e Cumpra-se. 

 

Senador José Porfírio/PA, 31 de maio de 2020. 

 

 

DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO 

ESTABELECIMENTOS 

HORÁRIOS 

ABERTURA/FECHAMENTO ABERTURA/FECHAMENTO 

INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO E 

SIMILARES. EX.: 

MARCENARIA 

07:00h às 11:00 13:17:00h 

SUPERMERCADOS, 

MERCADOS E 

MERCEARIAS 

06:00h 19:00h 

FARMÁCIAS E DROGARIAS 07:00h 21:00h 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 07:00h 22:00h 

LOJAS DE CONVENIÊNCIAS 

E POSTOS DE 

COMBUSTÍVEIS 

07:00h 19:00h 

COMÉRCIO DE MATERIAL 

DE CONSTRUÇÃO 

08:00h 18:00h 

CLÍNICAS, LABORATÓRIOS 07:00h 18:00h 

PADARIAS E 

CONFEITARIAS 

06:00h às  11:00h 14:00h    ás 18:00h 

LOJA DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS 

08:00h 18:00h 
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