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DECRETO Nº 15/2020 - GPM, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

Publicado no Mural da _ Prefeitura Municipal de DECRETA ADOÇAO DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS COMO 
Eldorado do Carajás -no dia O't l&_!.2oJO MANEIRA DE PREVENÇAO E COMBATE AO COVID-19 

-=-- (CORONAVÍRUS) NO MUNICÍPIO DE ELDORADO DO 

, Nes e· •. · :" d, ; 10 u, entíno CARAJÁS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
Je eLari~ e · dm:nistracão 

Portana Nº 298/2019, 
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 a necessidade de reavaliar as medidas preventivas de combate 

ao coronavirus já em andamento, bem como implementar novas formas de 

prevenção; 

DECRETA: 
Art. 1º -Fica determinado o uso obrigatório de máscaras (industriais ou artesanais) 

pela população do Município de Eldorado do Carajás PA: quando em trânsito nos 

logradouros e praças públicas, bem como no interior de quaisquer estabelecimentos 

em que haja aglomeração de pessoas. 

§ 1º. Fica concedido o prazo de OS (cinco) dias corridos, a contar da publicação deste 

Decreto, para que a população possa providenciar a aquisição de máscaras. 

§ 2º. 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. 2º - Os empreendimentos comerciais que estão em atividade aberta ao público no 

município, excetuados os expressamente vedados no Decreto Estadual nº 609/2020, 

poderão funcionar normalmente, desde que adotem as seguintes medidas: 

a) higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do 

início das atividades, as superfícies de toque (balcões, maçanetas, bancadas e qualquer 
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objeto de manipulação coletiva), preferencialmente com álcool 70% (setenta por 

cento) ou outro produto adequado; 

b) higienizar, após cada utilização ou, no mínimo, a cada três horas, durante o período 

de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os pisos, paredes, forro e 

banheiro, preferencialmente com água sanitária ou outro produto adequado; 

c) manter a disposição, na entrada no estabelecimento e em local de fácil acesso, álcool 

em gel 70% (setenta por cento) ou álcool normal na mesma percentagem para a 

utilização dos clientes e funcionários do local; 

d) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados 

limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa 

aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação de ar; 

e) manter disponível "kit'' completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 

funcionários, utilizando sabonete líquido ou detergente e toalhas de papel; 

f) limitar a entrada de no máximo 10 consumidores em estabelecimentos de até 

200m2; no máximo 20 consumidores, nos estabelecimentos de 201m
2 

a 749m
2 

e o 

máximo de 30 consumidores em estabelecimentos superiores a 750m
2

; 

g) fornecer EPls aos funcionários, tais como máscaras, luvas, aventais, botas e outros; 

h) afixar informativos em locais visíveis aos clientes com as orientações de como 

devem se portar no estabelecimento para evitar o contágio; 

i) O carregamento e descarregamento de produtos somente poderá ocorrer no horário 

de 17h00min às 0Sh00mim; 

j) O afastamento de funcionários maiores de 60 anos, portadores de doenças 

autoimunes, bem como os que apresentem sintomas do coronavirus, sem prejuízo da 

remuneração; 

1) Os supermercados deverão providenciar a higienização de carrinhos e cestas antes e 

após cada utilização, bem como manter funcionário disponível para orientar os 

clientes; 
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Art. 3 2 - O não cumprimento das determinações previstas no presente Decreto, 

acarretará as devidas sanções administrativas advindas do Poder de Polícia e o 

cancelamento do Alvará de Funcionamento, aplicação de multa e medidas judiciais 

cabíveis, sempre no intuito de preservação da saúde e da vida dos munícipes; 

Art. 4º - Além das regulamentações previstas no presente Decreto, o comercio local, 

deverá atender também, as regulamentações previstas no Decreto Estadual nº 

609 /2020 no que for direcionado à estabelecimentos comerciais e afins. 

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

Gabinete do Prefeito do Município de Eldorado dos Carajás, Estado do Pará, em 30 de 
abril de 2020. 
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