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DECRETO Nº 055/2021 – GAB/PMA 

 

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS 

MEDIDAS COMPLEMENTARES E ADOTA NOVAS 

MEDIDAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO DE 

PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E 

ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

AVEIRO/PA, 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 a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da 

infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19), anunciada pela Organização Mundial de Saúde 

– OMS; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 

decretado pelo Ministério da Saúde em virtude da disseminação global da infecção humana 

pelo Coronavírus (COVID-19); e considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de internacional decorrente do coronavírus;  

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 o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu em 

06/05/2020, que Estados e Municípios não precisam do aval do governo federal para 

estabelecer medidas restritivas de locomoção intermunicipal e interestadual durante o período 

da pandemia do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a situação de emergência vigente no Município de Aveiro, através do 

Decreto Municipal nº 046/2021, de 28 de Janeiro de 2021; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 800, de 31 de maio de 2020, do Governo do Estado do Pará, 

republicado no DOE em 30/01/2021. 

CONSIDERANDO que o Município possui somente um Sistema de Atenção Básica à Saúde, 

com apenas serviço de Pronto Atendimento no Município de Aveiro;  

CONSIDERANDO que o Município não possui nenhum leito para atender pacientes com 

sintomas de nível médio ou grave, decorrente do COVID-19;   

CONSIDERANDO a prática de melhor prevenir; 
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DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica prorrogado os termos do Decreto Municipal nº 047/2021, que dispõe 

sobre medidas complementares de caráter temporário de prevenção ao contágio e 

enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (covid-19) no âmbito 

do município de Aveiro/PA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir de 16 de 

Fevereiro de 2021, estendendo-se até o dia 02 de Março de 2021. 

Art. 2º. Proibir qualquer evento social que gere aglomeração, tais como festas de 

carnaval, blocos carnavalescos, arrastões, passeatas, shows e similares. 

Art. 3º. Alterar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que 
passarão a funcionar no horário de 06:00 às 19:00 horas. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, por um período de 15 

(quinze) dias, 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, 12 de Fevereiro de 2021.  

 

 

 

VILSON GONÇALVES 
PREFEITO MUNICIPAL DE AVEIRO-PA 
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