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DECRETO EXECUTIVO Nº 037, DE 06 DE MAIO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO E ESTABELECE NOVAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE COMBATE AO NOVO 

CORONAVIRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE MOJU E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU, Estado do Pará, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

especificamente o art. 76, inciso VI, e 

CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações 

fixadas por meio dos Decretos Municipais nº 025, 027, 028 e 031 de 2020, que 

implementam ações de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19)no 

âmbito do Município de Moju; 

CONSIDERANDO, que no dia 07 de abril de 2020, o Governador 

do Estado do Pará republicou o Decreto n.º 609, de 16 de março de 2020, em 

razão da complementação das mediadas de enfrentamento a pandemia do 

coronavírus no âmbito do Estado do Pará; 

CONSIDERANDO, a evolução da pandemia no Estado do Pará, 

com o reconhecimento da transmissão coletiva do coronavírus. 

CONSIDERANDO, o aumento do número de casos confirmados 

de Coronavírus no município de Moju. 

R E S O L V E: 

ART. 1º - Ficam prorrogadas, até o dia 20 de maio de 2020, todas 

as medidas de enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), descritas no Art. 2º, 

do Decreto Executivo n.º 25/2020, assim como, as medidas previstas no 
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Decreto Executivo n.º 26/2020 e as medidas que não dispõem em contrario a 

este Decreto e contidas no Decreto Executivo nº 031/2020, podendo ser 

estendido de acordo com a evolução da pandemia.   

§1º - o funcionamento das mercearias e supermercados, a partir 

da vigência desde Decreto será de 07h00min às 13h00min, e ainda nesse 

horário deve ser mantida a distância mínima de 01 (um) metro entre as 

pessoas; 

§2º - As mercearias e os supermercados deverão funcionar com 

um numero reduzido de clientes dentro de suas dependências, não podendo 

ultrapassar 50% da sua capacidade, respeitando as dimensões físicas de cada 

imóvel e o distanciamento mínimo. 

§3º - A suspensão descrita no §1º do Art. 1º do Decreto n.º 

031/2020, se aplica a todos os órgãos dos poderes públicos estabelecidos 

neste Município de Moju.  

ART. 2º - Fica prorrogada a suspensão das atividades nas 

unidades escolares da rede pública municipal de ensino no município de Moju 

até a data de 15 de maio de 2020, cabendo prorrogação, caso se faça 

necessário. 

Art. 3º - Fica estabelecido, a partir de 06 de maio de 2020 e por 

tempo indeterminado, para todas as pessoas no âmbito do Município de Moju, 

o uso obrigatório de máscaras de proteção facial não profissional, elaboradas 

conforme orientação do Ministério da Saúde, a serem utilizadas sempre que 

sair de sua residência.  

§1º Os estabelecimentos comerciais, e afins, bem como as 

empresas prestadoras de transporte público coletivo deverão fornecer e exigir o 

uso de máscaras de seus colaboradores e impedir a entrada e a permanência 

de pessoas que não estiverem utilizando máscara.  
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§2º Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos 

sobre a forma de uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas 

permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento.  

§3º À população em geral recomenda-se o uso de máscaras 

artesanais, feitas em casa e não aquelas produzidas para uso hospitalar. 

Art. 4º - Fica proibido o ingresso, neste município, de veículos 

automotores particulares, os transportes alternativos e os veículos de frete, 

ressalvados os seguintes: 

§1º - ambulâncias em trânsito com pacientes ou para atendimento 

deste município; 

§2º - veículos de pessoas que comprovem residir ou trabalhar no 

município de Moju; 

§ 3º - veículos de transporte de carga para abastecimento do 

comércio de serviços essenciais (alimentícios, farmacêuticos e postos de 

combustíveis); 

§4º - Não estão incluídos nas exceções os veículos de transporte 

intermunicipal, sendo autorizado, somente, o desembarque de passageiros que 

comprovadamente residam ou trabalhem neste município.  

§5º - Os desembarques dos veículos de transporte intermunicipal, 

a partir da vigência desse Decreto, ocorrerão na feira da Alça viária.   

Art. 5º - Os bancos e casas lotéricas deverão priorizar o 

atendimento de quem residir ou trabalhar no município de Moju, mediante 

apresentação de qualquer documento de comprovação. 

Art. 6º - Ficam instituídas Barreiras Sanitárias fixas para acesso a 

Cidade de Moju, para fins de fiscalização, controle de entrada e orientação 

sobre o coronavírus. 
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§ 1º - As Barreiras Sanitárias fixas serão implementadas: 1 -Na 

Avenida Marginal do rio Moju, próximo a Alça viária; 2 - na Avenida das 

Palmeiras, próximo a UEPA. 

Art. 7º - Fica determinada a interdição da Avenida Castelo Branco 

a partir da Caixa Econômica Federal até a companhia de Policiamento Militar.  

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

poderá ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica 

do COVID-19 no âmbito do Município de Moju. 

Art. 9º - Ficam mantidas as medidas impostas nos Decretos 

Executivos 025, 26, 028 e 31 de 2020, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU (PA), em 06 

de maio de 2020. 

 
 
 
 
 

MARIA NILMA SILVA DE LIMA 
Prefeita de Moju 


		2020-05-06T20:34:17-0300
	MARIA NILMA SILVA DE LIMA:24951536234




