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DECRETO Nº. 045/2021. 
 

DETERMINA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
AVEIRO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA  
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 
DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-
19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA 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, inciso V e parágrafo único, 4º, 6º, 16º, inciso XXII, 145º e 
148º, 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 
Corona vírus definida pela Organização Mundial de Saúde; 
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 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 os estudos científicos e estatísticos recentes demonstrando a eficácia das 
medidas de afastamento social precoce e prevenção para contenção da disseminação do 
COVID-19; 
 
Considerando o comprometimento da atual gestão com o bem-estar e saúde de toda 
população aveirense; 

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Determina no âmbito do Município de Aveiro as medidas de prevenção para  
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus (covid-19). 
 
Art. 2° - Todo o cidadão que adentrar o território do Município, proveniente de outros 
Estados e/ou de local onde esteja com bandeira vermelha na classificação de risco para 
Covid-19, deverá seguir os protocolos indicados pela Secretaria de Saúde, recomendado o 
isolamento domiciliar de, no mínimo, 14 (quatorze) dias.  
 
Parágrafo único. O descumprimento da referida medida acarretará responsabilização penal, 
civil e administrativa do agente infrator nos termos legais e regulamentares.  
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Art. 3º - Ficam suspensas as aulas presenciais nos estabelecimentos de ensino da rede 
pública municipal e particular  e autoriza o início do ano letivo de 2021 através do ensino 
remoto, conforme Decreto nº 041/2021, ficando sob a responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Educação-SEMED os demais ajustes que se fizerem necessários. 
 
Art. 4º - Torna obrigatório o uso de máscaras de barreira para os cidadãos que estiverem 
fora de seus domicílios, durante o período de vigência deste Decreto. 
 
§ 1º nenhum cidadão poderá adentrar as dependências de qualquer prédio público ou 
utilizar de qualquer serviço público, inclusive aqueles prestados por terceiros e, ainda, em 
especial, comércios, casas lotéricas e instituições bancárias, bem como permanecer em filas 
que dão acesso aos referidos estabelecimentos sem o uso de máscara de barreira. 
 
§ 2º A obrigação do uso de máscaras contempla atividades laborais, comércio, serviços, 
dentre outras atividades realizadas em ambiente fechado. 
 
§ 3º Sendo verificada a presença de qualquer cidadão sem o uso de máscara, este será 
instruído a fazer o uso da máscara ou ser retirado do local, ficando proibida a sua 
permanência ou o seu atendimento enquanto a situação perdurar. 

Art. 5º. Orienta-se que a realização de reuniões administrativas, acadêmicas, políticas, 

científicas e religiosas (cultos, missas)  sejam realizadas 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. 6º - Fica determinado que os comércios, restaurantes, bares, e similares terão o horário 
de funcionamento reduzido, podendo funcionar até as 22:00 horas. 
 
§1º - Ficam suspensos o consumo local de alimentação e bebidas, nos estabelecimentos 
descritos neste artigo, podendo funcionar na modalidade delivery. 
 
§2º Os estabelecimentos comerciais deverão orientar seus colaboradores e clientes a 
adotarem medidas de segurança e higiene comum a todos, como uso de máscaras, álcool 
em gel, ou higienização periódica com água e sabão. 
 
Paragrafo Único: Em caso de descumprimento de tal medida, o proprietário do 
estabelecimento poderá ter cassado o seu Alvará de funcionamento. 
 
Art. 7º - Fica proibido o trânsito de pessoas nas vias públicas em todo o Município após as  
22:00 horas.  
 
Art. 8º - Fica determinada a suspensão das atividades de balneários (públicos e privados), 
clubes e locais de desenvolvimento de festividades, comemorações e reuniões particulares. 
 
Art. 9º - Fica determinada a suspensão de atividades desportivas privadas, como academias 
fechadas ou ao ar livre e escolinhas de treinamento, bem como de atividades realizadas em 
associações ou entidades privadas. 
 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 

Gabinete do Prefeito 
 

AV: HUMBERTO DE ABREU FRAZÃO,S/Nº -CENTRO – AVEIRO/PÁ 
CNPJ: 04542916/0001-24 E-MAIL: gabinete@aveiro.pa.gov.br 

 

Art. 10º - Ficam suspensos os campeonatos esportivos, amistosos e quaisquer outros que 
impliquem em concentração de pessoas, em locais abertos ou fechados, independente do 
número de participantes. 
 
Art. 11º - Fica estritamente proibido o trânsito e a permanência dos vendedores 
ambulantes que não residam no Município, considerando a dificuldade de monitoramento por 
não possuir residência fixa. 
 
Art. 12º – As medidas previstas neste Decreto funcionarão a partir do dia 19 de janeiro de 
2021 e poderão ser reavaliadas e prorrogadas, a qualquer momento, se houver avanço de 
novos casos de COVID19, de acordo com a situação epidemiológica do Município.  
 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Aveiro/PA, 18 de Janeiro de 2021. 

 

 

 

 

VILSON GONÇALVES 

Prefeito Municipal de Aveiro 
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