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GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ 
GABINENTE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 014/2020 

Certifico que o presentP. ato foi 
publicado no quadro de a,iso da 

Prefeitura Municipal 

)H;kmº Mtf 

Aurora do Pará, 01 de abril de 2020 

Prorroga as disposições prevista no 
Decreto nº 011/2020 que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento no âmbito do 
Município de Aurora do Pará à pandemia 
do Corona Vírus COVID-19. 

PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ no uso de suas atribuições que 
lhe confere a Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o reconhecimento por parte da Organização Mundial da 
Saúde, como PANDEMIA o surto do Corona vírus COVID-19, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. 

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 609 de 16 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que a nível estadual o Governo do Estado prorrogou o Decreto 
nº 609 de 16 de março de 2020; 

r DECRETA: 

Art. 1.° Ficam SUSPENSAS as aulas na Rede Municipal de Ensino de Aurora do 
Pará e recomenda-se que o mesmo procedimento seja adotado pelas unidades 
escolares da rede privada no período de 01.04.2020 a 15.04.2020 podendo a 
suspensão ser prorrogada. 

Parágrafo Primeiro: Os dias letivos não trabalhados serão repostos após o reinicio 
das aulas para atendimento do disposto na Medida Provisória nº 934 de 
01.04.2020 publicada na edição extra do DOU de 01.04.2020 que estabeleceu 
normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de que trata a lei nº 
13.979 de 06.02.2020. 

Parágrafo Segundo: A suspensão constante do caput deste artigo é recomendada 
também às Igrejas Católicas e Evangélicas na celebração de seus encontros 
religiosos pelo no período de 01.04.2020 a 15.04.2020 podendo ser prorrogado. 

Art. 2.° Ficam SUSPENSOS no período constante do artigo anterior os 
atendimentos ao público nas Secretarias Municipais de Administração, 
Finanças, Transporte, Agricultura, Assistência social, Educação (parte 



administrativa e pedagógica), Procuradoria Geral, Gabinete do Prefeito e Obras, 
salvo os casos excepcionais. 

Art. 3.° Ficam os Secretários Municipais em suas respectivas pastas autorizado 
a: 

3.1 Realização de teletrabalho, especialmente aos servidores que: 
a) Tenha idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos; 
b) Que apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças 

cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência 
devidamente comprovadas por atestado médico público ou privado, ou 

c) Apresentem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, 
mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das 
asas nasais), independentemente de atestado médico. 

Art. 4.0 SUSPENSÃO da autorização para evento de massa a partir de 50 
r (cinquenta) pessoas no período de 01.04.2020 a 15.04.2020 podendo ser 

prorrogado. 
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Art. 5° SUSPENSÃO do atendimento presencial ao público no prédio da Prefeitura 
e das Secretarias municipais citadas no período de 01.04.2020 a 15.04.2020 pode 
ser prorrogado. 

Art. 6.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE AURORA DO PARÁ, 01 de abril de 2020. 


