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DECRETO EXECUTIVO Nº 029/2020, de 06 de julho de 2020. 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 

DISTANCIAMENTO SOCIAL E RETOMADA 

CONTROLADA DAS ATIVIDADES NO 

AMBITO DO MUNICIPIO DE BUJARU, E 

REVOGAÇÃO DOS DECRETOS MUNICIPAIS 

Nº 010, 011, 012, 018 e 025/2020 QUE 

DETERMINAVAM MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS COVID-19 E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, através de seu representante 

legal, no uso de suas atribuições e competências previstas no art. 128 Lei Orgânica 

Municipal, e   

CONSIDERANDO que o Município de Bujaru editou, decretos 

municipais nº 010 / 011 / 012 / 018 / 025 / 2020, dispondo sobre medidas de 

enfrentamento, no âmbito do Município de Bujaru, à pandemia do corona vírus – 

(COVID-19). 

CONSIDERANDO que os decretos municipais editados seguiram 

recomendações e protocolos publicados pela secretaria estadual de saúde, bem 

como seguiram medidas adotadas pelo Governo do Estado através dos respectivos 

Decretos Estaduais nº’s 609 / 729 / 777 / 2020. 

CONSIDERANDO que no dia 01de junho do corrente ano, o Governo 

do Pará editou decreto nº 800/2020 com medidas de retomada gradual das 

atividades econômicas no âmbito estadual, bem como definição de manutenção 

de medidas de distanciamento social; 

CONSIDERANDO que desde a edição do primeiro decreto municipal 

com medidas de enfrentamento a pandemia da Covid19 no âmbito do Município 

de Bujaru, a Secretaria Municipal de Saúde vem monitorando a evolução do vírus n 

Município, e divulgando dados através de boletins diários; 

CONSIDERANDO que de acordo com dados colhidos dos boletins 

epidemiológicos do período de 01/04 a 06/07/2020, e conforme informações da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município, o pico da doença no Município de 

Bujaru se deu entre os dias 12 e 19 de maio, estando atualmente sob controle e 

com controle estável da Pandemia; 
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CONSIDERANDO a necessidade de retomada das atividades no 

Município, em todas as áreas, como: serviços públicos; distribuição de serviços 

essenciais; atividades econômicas; de cultura e lazer; esportivas; sociais; entre 

outras atividades afetas ao cotidiano da sociedade bujaruense, sem olvidar da 

necessidade de manutenção das medidas de distanciamento social em vigência e 

de forma controlada até que as autoridades sanitárias recomendem o fim do 

isolamento; 

D E C R E T A: 

 Art. 1º - Fica determinado o retorno das atividades presenciais na Prefeitura 

Municipal de Bujaru e administração direta e indireta, a partir do dia 07 de julho e 

no horário compreendido entre as 07h30 e 13h30. 

 §1º - é obrigatório o uso de marcara nas dependências dos prédios públicos 

municipais, bem como a lavagem das mãos e a higienização com álcool 70%, a 

todos os servidores que adentrarem nos estabelecimentos públicos. 

§2º - o serviço público desenvolvido em cada órgão que compõe a 

administração pública de Bujaru poderá ser desenvolvido de forma flexível e 

através de escala de servidores e atividades, ajustado com o Secretário da 

respectiva pasta e devidamente firmado em ato administrativo próprio, o qual será 

devidamente comunicado / informado ao Secretário de Administração e ao 

Prefeito Municipal de Bujaru.  

§3º - os servidores que pertencerem ao grupo de risco permanecerão 

dispensados de suas atividades presenciais, podendo desenvolver suas atividades 

de forma remota, e dentro do horário estabelecido no caput, ou, ajustando a 

flexibilização que trata o §2º em escalas de dias e horários com o superior 

hierárquico e com a comunicação que alude o referido dispositivo legal. 

§4º - a secretaria de administração disponibilizará pias com água corrente e 

sabão nas entradas dos estabelecimentos públicos, ou, disponibilizará álcool 70% 

para a higienização das mãos de todos as pessoas que entrarem nas dependências 

dos estabelecimentos públicos municipais. 

Art. 2º – Fica determinada a abertura parcial e até o limite de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade física dos locais como: de igreja;, salões de belezas; 

lojas, e demais estabelecimentos comerciais no âmbito municipal, desde que sejam 

cumpridos o distanciamento social no interior dos estabelecimentos de pelo menos 

1,5 (um metro e meio) entre seus frequentadores, funcionários e clientes, com a 

obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais fazerem marcações e fixar os 

espaços de distanciamento, bem como, comunicação visual ostensiva sobre as 

medidas de combate ao vírus, destacando a necessidade de manter 
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distanciamento; lavar e higienizar as mãos; usar máscaras; entre outras medidas 

elencadas pela OMS/Ministério da Saúde. 

§1º: é obrigatório o uso de marcaras no interior dos estabelecimentos e a 

higienização das mãos com água e sabão bem como com álcool 70%, em todos os 

funcionários, clientes e frequentadores do estabelecimento. 

§2º - o estabelecimento que descumpriras regras de distanciamento, limite 

de abertura de apenas 50% e não disponibilizar água e sabão para lavagem das 

mãos, bem como não disponibilizar álcool 70%, receberá multa de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de violação das regras aqui estabelecidas, além de, ter 

sua licença de funcionamento suspensa e ficará proibido de funcionar até que 

fiscal do Município comprove o cumprimento das medidas determinadas, sem 

prejuízo de responsabilização no âmbito cível e criminal. 

Art. 3º – obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção a toda a 

população do Município de Bujaru, quando em contato com outras pessoas, bem 

como quando em vias e locais públicos e privados de uso comum, como lotérica; 

supermercados; comércios; e afins. 

§ ÚNICO: quando forem encontradas pessoas sem o uso de máscara de 

proteção e ou não cumprindo o distanciamento social determinado de 1,5 (um 

metro e meio) de uma pessoa para outra, as autoridades policiais e fiscais do 

Município aplicarão multa registrada no CPF de cada infrator no valor de R$100,00 

(CEM REAIS), além de comunicar as autoridades para os fins de aplicação de 

medida criminais, multa civil, entre outras medidas administrativas que 

eventualmente couberem. 

Art. 4º – Fica proibido a abertura de bares; balneários; festas; comemorações 

de qualquer natureza em locais públicos; uso de campos de futebol públicos e 

privados; realização de atividades esportivas quaisquer em espaços públicos e 

privados; abertura e uso de igarapés no Município de Bujaru públicos e/ou privados; 

realização de shows; bem assim como qualquer outra atividade que atraia 

aglomerações e/ou reunião de pessoas. 

Art. 5º – Fica autorizada a retomadas das atividades escolares a partir de 03 

de agosto de 2020, de forma gradativa e inicialmente para atender até o limite de 

25% da comunidade; seguindo para o limite de 50%, posteriormente chegando em 

100% de atendimento para distribuição da educação, conforme orientação do 

Conselho Estadual de Educação e Secretaria Estadual, nos exatos termos do 

Projeto/Plano Municipal da SEMED já aprovado no Conselho Estadual e em franco 

andamento. 
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Art. 6º – Em razão da previsão Estadual e Municipal para o retorno das 

atividades presenciais na educação para agosto de 2020, pelo presente fica 

determinada a suspensão dos contratos temporários da educação nesse mês de 

Julho de 2020, entre os dias 01 e 31/07/2020, no que concerne a realização de 

atividade e recebimento de valores. 

§ Único: Os contratos temporários retornarão à vigência regular e com efeitos 

financeiros a partir de 01.08 e até 31.12.2020, respeitando-se tanto as regras do 

período eleitoral, quanto as orientações sanitárias e de duração estimada do 

período da Pandemia para até 31.12.2020. 

Art. 7º - Ficam revogados os decretos municipais nº 010, 011, 012, 018 e 

025/2020 nas partes conflitantes e que já tiverem objeto exaurido, mantidas as 

demais medidas.  

Art. 6 - O presente decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 

ordenada a publicação respectiva e afixação nos murais da PMB e Câmara 

Municipal de Bujaru.  

Art. 7 - Registre e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bujaru/PA., em 06 de julho de 

2020. 

 

 

 

JORGE SATÓ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


