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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS 
GABINETE DO PREFEITO 

CNPJ 84.139.633/0001-75 

DECRETO Nº 24/2020 - GPM, DE 23 DE JUNHO DE 2020. 

Publicado no Mural da 
Prefeitura Municipal de 
Eldorado do Carajás 
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istracão 
o a a . _ /2019, 

DECRETA ADOÇÃO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS PARA 

RETOMADA PARCIAL DO COMERCIO LOCAL, VISANDO A 

MANUTENÇÃO DA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À 

PANDEMIA DA COVID-19 (CORONAVÍRUS) NO 

MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ, EXMO 
Srº. CELIO RODRIGUES DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista 
o que determina o artigo 66, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, na forma dos 
artigos 196 e 197 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 
198, CF, e art. 70 da Lei 8.080 /1990, com a consequente descentralização da execução 
de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive 
no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6°, 1, da 
Lei 8.080/1990); 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 10.344/2020; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 800/2020, que dispõe sobre a 
retomada econômica e social segura, por meio de medidas de distanciamento 
controlado e protocolos específicos para a reabertura de atividades econômicas; 

CONSIDERANDO a necessidade premente de retomada da economia local, pleno 
emprego e bem-estar social cumulado com o direito fundamental à saúde, à luz dos 
postulados da razoabilidade e proporcionalidade, todos com base constitucional; 

CONSIDERANDO · a necessidade da retomada gradual e progressiva das atividades 
econômicas locais, bem como a possibilidade de reestabelecimento das regras de 
limitação no caso conforme as circunstâncias sanitárias e de saúde locais o exijam; 
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I) 
CONSIDERANDO os inúmeros pleitos das entidades emp·resariais para abertura e 
flexibilização do comércio local; 

CONSIDERANDO as recomendações passadas pelo Secretário Municipal de Saúde e 
Conselho Municipal de Saúde, na reunião realizada no dia 23 de junho de 2020, na sede 
da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, 

DECRETA: 

Art. 1 º - Os estabelecimentos de prestação de serviços de promoção à saúde, tais como 
academias, estúdios de pilates, centros de treinamento funcional, de crossfit e de lutas 
sem contato pessoal, poderão funcionar para a prática de esportes individuais, com o 
limite de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade total, desde que: 

I - organizem os alunos em grupos de horários pré-agendados, com duração máxima de 
45 ( quarenta e cinco) minutos por aula, com intervalo de 15 (quinze) minutos para o 
próximo atendimento, evitando aglomerações e contato entre os alunos; 

II - higienizem, entre um aluno e outro, durante o período de funcionamento e sempre 
quando do início das atividades, as superfícies de toque frequentes (mesas, 
equipamentos, aparelhos, colchonetes etc.), preferencialmente com álcool em gel 70% 
( setenta por cento); 

Ili - exijam o uso de máscaras para todos os funcionários que atendam ao público, bem 
como aos alunos; 

IV - mantenham à disposição "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de 
clientes e de funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por 
cento) e papel toalha descartável; 

V - mantenham à disposição, na entrada dos estabelecimentos e em local de fácil 
acesso, álcool em gel 70% (setenta por cento), para a utilização dos clientes e dos 
funcionários do local; 

VI - proíbam o acesso e o uso de bebedouros de uso comum; ., 

VII - mantenham equipamentos que registrem a digital do cliente desativados, 
utilizando-se outro meio de controle de entrada e saída de alunos; 

VIII- exijam a distância mínima 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas; 

IX - exijam o uso de toalha individual durante a prática da atividade física; 

XI - proíbam o uso de guarda-volumes; 
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Art. 2º - Restaurantes, padarias e congêneres, poderão funcionar com atendimento in 
loco de no máximo 50% (cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento, 
desde que: 

I - Adotem medidas para prevenir a contaminação dos frequentadores, devendo 
manter distância mínima de 1,Sm ( um metro e meio) de umá mesa para outra; 

II - exijam o uso de máscaras para todos os funcionários que atendam ao público, bem 
como aos clientes; 

III - mantenham à disposição "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de 
clientes e de funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% (setenta por 
cento) e papel toalha descartável; 

IV - mantenham à disposição, na entrada dos estabelecimentos e em local de fácil 
acesso, álcool em gel 70% (setenta por cento), para a utilização dos clientes e dos 
funcionários do local; 

Art. 3º - Bares, casas noturnas, shows e eventos, campos de futebol, quadras 

esportivas, clubes de lazer, deverão permanecer com as atividades suspensas em 

atenção ao Decreto Estadual nº 609 /2020 e 800 /2020. 

Art. 4º - O não cumprimento das determinações previstas no presente artigo, 

acarretará as devidas sanções administrativas advindas do Poder de Polícia, bem como, 

aplicação de multa, sempre no intuito de preservação da saúde e da vida dos 

munícipes; 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Eldorado dos Carajás, Estado do Pará, em 23 de 
junho de 2020. 
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