
 

ESTADO DO PARÁ 
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DECRETO Nº 0121/2020 – GAB/PMA 

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DE MEDIDA 

COMPLEMENTAR DE CARÁTER TEMPORÁRIO PARA  

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA, NOS TERMOS DO DECRETO 

FEDERAL Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO, ESTADO DO PARÁ, no exercício de suas atribuições legais 

nos termos da Lei Orgânica Municipal, e  

 CONSIDERANDO os artigos 3º, inciso V e parágrafo único, 4º, 6º, 16, inciso XXII, 145 e 148, 

inciso I, da Lei Orgânica do Município de Aveiro; 

CONSIDERANDO a decretação de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo 

Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus 

definida pela Organização Mundial de Saúde; 

CONSIDERANDO a edição do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que por critérios 

técnicos, científicos e embasados nas evidências estratégicas de saúde recomenda a adoção de todas 

as cautelas para redução da transmissibilidade da Covid-19, tanto nos serviços públicos quanto nas 

atividades essenciais de que trata;  

CONSIDERANDO a possibilidade de flexibilização de medidas de enfrentamento sem deixar de 

observar e adotar práticas de enfrentamento e melhor prevenir; 

CONSIDERANDO o comprometimento da atual gestão com o bem-estar e saúde de toda população 

aveirense; 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica permitida a realização de reuniões administrativas, acadêmicas, políticas, científicas e 

religiosas com até 30% da capacidade do local do evento, respeitada distância mínima de 1,5 metro 

entre as pessoas, sendo a utilização de máscaras obrigatória, bem como a disponibilização de itens 

de higienização (água e sabão e/ou álcool gel). 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revisto a qualquer 

tempo, de acordo com a evolução epidemiológica do COVID-19 no Município, sendo mantida as 

determinações oriundas dos Decretos passados que não contrariarem este ato normativo.    

Aveiro - PA, 31 de Agosto de 2020.  
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