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DECRETO Nº. 0117/2020. 

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS 

MEDIDAS RESTRITIVAS DE ISOLAMENTO PARA 

REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO DO CORONAVÍRUS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

VILSON GONÇALVES, Prefeito Municipal de Aveiro, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e constitucionais;  
 
Considerando os artigos 3º, V, § único, 4º, 6º, 16º, XXII, 145º, 148º, I da Lei Orgânica 
do Município de Aveiro; 
 
Considerando que de acordo com o disposto no artigo 196 da CF, 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; 
 
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que 
dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência pública de importância 
internacional do coronavírus, responsável pelo surto de 2019; 

 
Considerando a Portaria Federal nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 que declara 
emergência em saúde pública decorrente do COVID-19; 
 
Considerando as orientações dos órgãos de saúde pela permanência das medidas 
excepcionais para o enfrentamento da Covid-19; 
 
Considerando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 6341, por 

unanimidade, confirmou o entendimento no dia 15/04/2020 de que as medidas 

adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o 

enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a 

tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios;  

Considerando que até a edição deste Decreto o Município de Aveiro registrou 366 

(trezentos e sessenta e seis) casos positivados de Coronavírus, segundo dados 

oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e SESPA; 

Considerando que cabe ao Poder Público reduzir as possibilidades de contágio do 
coronavírus, causador da COVID-19;  

 
DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica prorrogada pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 15 de agosto de 
2020, a redução do horário de funcionamento do comércio, bares e similares, 
restrição de locomoção, proibição de atividades esportivas, determinada pelo Artigo 1º 
do Decreto nº 036/2020, de 26 de março de 2020. 
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§ 1º A determinação descrita no Art. 1º se estende até o dia 14 de setembro de 
2020. 
 
Art. 2º - As medidas previstas no presente Decreto poderão ser prorrogadas, de 
acordo com a evolução da pandemia e das orientações das autoridades de 
saúde. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  
 
Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro/PA, 14 de Agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal de Aveiro 
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