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DECRETO Nº 025/2020-GP-PMB/PA 
 
"DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
SUSPENSÃO DAS AULAS ESCOLARES PRESENCIAIS NO 
MUNICÍPIO DE BUJARU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

 
O Prefeito Constitucional de Bujaru/PA Sr. Jorge Sato, no âmbito de sua 

competência e, considerando as recomendações dos órgãos de direção da Saúde 

para o Mundo, em especial a orientação do Governo do Estado do Pará no que se 

refere a manutenção das medidas de isolamento social; 

RESOLVE DECRETAR: 

Art. 1º - Nos termos do art. 5º do Decreto Municipal nº 018/2020, o qual dispõe 

acerca da suspensão das atividades escolares na rede de ensino pública municipal 

do Município de Bujaru, determinar a prorrogação da medida por mais 15 dias. 

  Parágrafo Único: A prorrogação da suspensão das atividades escolares 

ocorrerá a partir do dia 16 de maio, valendo até dia 30.05.2020. 

Art. 2º - Nos termos do que foi disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 
018/2020, prorrogar a antecipação das férias do mês de julho 28.05.2020. 
  Parágrafo Único: compreende-se como início do período de antecipação 
das férias do mês de julho, nos termos do disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 
018/2020, do dia 28 de abril de 2020. 
 
  Art. 3º - No que couber ficam inalteradas as disposições constantes nos 
decretos nº 010, 011 e 018/2020. 
 
  Art. 4º - Alterado o quadro do isolamento pelas autoridades da OMS, 
Ministério da Saúde e Governo do Estado do Pará – Secretaria de Saúde/SESPA, o 
prazo fixados nos artigos 1º e 2º, poderão ser modificados. 
 
  Art. 5º - O presente Decreto entra em vigência na data de sua assinatura, 
com efeitos retroativos ao dia 14/05/2020. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Bujaru/PA, 19 de Maio de 2020. 
 

 

JORGE SATÓ 

Prefeito Municipal 


