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Decreto nº 04, de 01 de fevereiro de 2022. 

 

ESTABELECE MEDIDAS DE CONTINGENCIAMENTO PARA 
COMBATE À PANDEMIA DO “NOVO CORONAVÍRUS” (SARS-
COV-2) – COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE AURORA 
DO PARÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO que os órgãos públicos municipais são locais de potencial 

aglomeração de pessoas e consequentemente aumentam os riscos de contágio e 

transmissibilidade da COVID-19 e suas variações, fazendo-se necessário o controle 

imediato e temporário do número de pessoas que transitam e acessam tais espaços. 

CONSIDERANDO AINDA o aumento dos diagnósticos relacionados ao COVID-

19, atestados pela Secretaria Municipal de Saúde, os quais devem ser combatidos a 

partir da adoção de medidas preventivas no âmbito do município de Aurora do Pará 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica instituído o plano de contingenciamento para prevenção, controle e 
enfrentamento ao “novo coronavírus” (SARS-COV-2) – COVID- 19 e eventuais outras 
doenças infectocontagiosas no âmbito do município de Aurora do Pará. 

§ 1º As medidas dispostas neste Decreto Municipal terão vigência da data de 
assinatura até 15/02/2022. 

§ 2º Fica prorrogado expediente interno, pelo mesmo período, em todos os 
órgãos da Administração pública municipal de Aurora do Pará, vedado o atendimento 
ao público; 

§ 3º As regras previstas neste Decreto não se aplicam aos órgãos essenciais e 
departamentos públicos de urgência, como os serviços de limpeza pública, bem como 
postos médicos e unidades básicas de saúde de Aurora do Pará. 
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Art. 2º Os seminários, simpósios, palestras, encontros e congressos municipais 

e/ou regionais de quaisquer naturezas, bem como demais programações públicas e 

privadas que provoquem aglomeração de pessoas no âmbito do município de Aurora 

do Pará somente serão realizadas com 50% (cinquenta por cento) da capacidade de 

lotação dos respectivos espaços, obedecidas todas as prevenções e higienizações 

necessárias. 

Art. 3º O comércio em geral, agências bancárias, casas lotéricas, correios, 

farmácias e restaurantes estão obrigados a adotarem medidas para evitar 

aglomerações e lotações em seus espaços, disponibilizando produtos de higienização 

constante e demais protocolos sanitários, tais como: 

I – Disponibilização de pias e lavatórios com água e sabão na entrada dos 

estabelecimentos, bem como álcool líquido ou em gel; 

II – Os estabelecimentos cujos atendimentos se deem através de filas, 

deverão ser aplicadas demarcações no piso impondo o distanciamento de 1,50m (um 

metro e meio) entre cada pessoa; 

III – É obrigatório o uso de máscaras; 

Parágrafo único. Inclui-se nas restrições acima elencadas a atenção dos 
protocolos sanitários, na medida do possível, na prática de esportes coletivos 
amadores, inclusive os realizados em arenas e estabelecimentos similares. 

Art. 4º. Fica permitida a realização de eventos privados em locais fechados, com 
audiência de até a 30 (trinta) pessoas e a apresentação de músicos/artistas em 
número não superior a 2 (dois), desde que respeitados o uso obrigatório de máscaras 
e álcool líquido/gel. 

Art. 5º. Ficam autorizados a funcionar para o público bares, depósitos de 
bebidas e estabelecimentos afins respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta 
por cento) de sua capacidade sentada, até o limite de 23 (vinte e três) horas, 
ficando proibido: 

I - A venda de bebidas alcoólicas no período compreendido entre 23 (vinte e 
três) e 06 (seis) horas, excetuado o delivery; 

II - A permanência de pessoas em pé no interior do estabelecimento; e, 

III - A presença de pessoas sem uso de máscaras. 
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§ 1º Excetua-se à limitação de horário prevista no caput os restaurantes e 
conveniências localizados em rodovias federais e estaduais no território paraense, 
que ficam autorizados a funcionar 24 (vinte e quatro) horas, aplicando-se a eles, 
porém, a regra prevista no inciso I. 

§ 2º Ficam autorizados a funcionar sem restrição de horário postos de 
combustível. 

Art. 6º. Ficam autorizadas a funcionar clínicas de estética, salões de beleza, 

barbearias e estabelecimentos afins, respeitados os cuidados de limpeza e 

desinfecção do material de uso, sempre com o uso de máscaras e fornecimento de 

álcool líquido/em gel (entre 70%), atentando-se ainda para prioridade aos serviços 

individualmente agendados, no intuito de se evitar aglomerações. 

Art. 7º. Ficam autorizadas a funcionar academias de ginástica e 
estabelecimentos afins, com horário até as 21 (vinte e uma) horas, priorizando o uso 
individual dos aparelhos, bem como distanciamento e uso obrigatório de máscaras e 
fornecimento de álcool líquido/em gel, além da higienização permanente do local. 

Art. 8º. Os supermercados, mercearias, tabernas e demais comércios de gêneros 

alimentícios in natura estão permitidos a funcionar, desde que atendidas as seguintes 

regras: 

I - Controlar a entrada de pessoas, respeitando a lotação máxima de 50% 
(cinquenta por cento) de sua capacidade, inclusive na área de estacionamento; 

II - Seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m (um 
inteiro e cinco décimos metros) para pessoas exigindo a entrada com máscara; 

III - Fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel) para 
todos os clientes, fregueses e colaboradores; e, 

Art. 9º. Ficam autorizadas as realizações de reuniões religiosas de cultos, 

celebrações de qualquer credo e demais prestações, observando-se a participação de 

50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima de lotação de pessoas sentadas, 

atentando-se ainda as demais prevenções de uso de máscara obrigatório e formas de 

higienização pessoal. 

Art. 10º. A realização de velórios cuja causa mortis não tenha sido a Covid-19 

ou qualquer de suas complicações deverá ser restrita ao menor tempo possível, 
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observada somente a participação de ascendentes e descendentes do “de cujus” a ser 

realizada em residência familiar. 

 Art. 11º. A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a regulamentar este 

Decreto através de Portaria e Notas Técnicas, levando-se em consideração o atual 

estágio pandêmico observado no município de Aurora do Pará, estabelecendo outras 

medidas de contingenciamento ou flexibilização que porventura necessitem ser 

aplicadas. 

Art. 12º As Secretarias Municipais estão obrigadas a exigirem que seus 

servidores adentrem os prédios públicos somente com a utilização de máscaras, bem 

como adotem protocolos de higiene e distanciamento seguro uns dos outros, estando 

autorizadas a emitirem regulamentações internas complementares ao presente 

Decreto, desde que em consonância com as regras básicas aqui estabelecidas. 

Art. 13º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Registre-se e Publique-se. 

Aurora do Pará-PA, 01 de fevereiro de 2021. 

 

Vanessa Gusmão Miranda 
Prefeita de Aurora do Pará. 
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