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DECRETO Nº 005/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 
 

 
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO NO AMBITO 

MUNICIPAL, À PANDEMIA DO CORONA 

VIRUS COVID-19. 

 
 

A PREFEITURA MUNCIPAL DE INHANGAPI, através de seu Prefeito Municipal,  

no uso das atribuições conferidas pelo art. 91, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, 

bem como a recomendação emitida pelo Governo do Estado do Pará. 

 

Considerando o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, 
 

 

Considerando o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da saúde, 

como pandemia o surto do corona vírus COVID-19; 

 
Considerando que a saúde é um direito e garantia à todos, garantidos pela 

Constituição Federal; 

 
Considerando o dever do Estado em garantir políticas públicas, sociais e 

econômicas que observem o enfrentamento ao vírus COVID-19 por parte do Município 

de Inhangapi. 

 
Considerando que o Município deve zelar por seus  munícipes, devem 

ser instituídas medidas de prevenção e contenção de riscos à saúde pública, 

evitando a disseminação da doença. 

 
 

D E C R E T A : 
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VII- Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de 

este artigo poderão efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local de 

alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, desde que 

adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao 

contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus – COVID- 

 
 

Art. 1° A partir do dia 23 de março de 2020, por tempo indeterminado, ficam 

suspensos os Alvarás de Localização e Funcionamento – ALFs – emitidos para realização 

de atividades com potencial de aglomeração de pessoas, em razão da Situação de 

Emergência em Saúde Pública declarada por meio do Decreto nº 1.510, de 16 de março 

de 2020, especialmente os seguintes estabelecimentos: 

 

I – Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza; 

II – Boates, danceterias e salões de dança; 

III – Casas de festas e eventos; 

IV – feiras, exposições, congressos e seminários; 

V- Centros de comércio e galerias de lojas; 

VI – Clubes de serviço e lazer; 

condicionamento físico; 

VIII- Salões de beleza e centros de estética; 

IX – Restaurantes, bares e lanchonetes; 

 

hospedagem; 

 

§1º Caso tenha estrutura e logística adequadas, os estabelecimentos de que trata 
 

 

 

19. 

 

§2º A suspensão prevista neste artigo não se aplica aos supermercados, comércios 

de alimentos, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde em 

funcionamento no Município, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas 

autoridades de saúde municipal, quanto as medidas prevenção ao contágio e contenção 

da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19. 

X – Hotéis, pousadas e qualquer outro estabelecimento de 



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

 

 

Art. 2° Ficam SUSPENSAS, por prazo indeterminado, a partir de 23 de março 

de 2020, em caráter excepcional, em razão da Situação de Emergência em Saúde 

Pública declarado por meio da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, os 

seguintes: 

I – A frequência em Balneários, Igarapés, rios, lagoa ou 

qualquer outro local de uso coletivo que permita aglomeração 

de pessoas; 

II – De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar 

o interesse da coletividade, na prevenção do contágio e no 

combate à propagação do coronavírus (CONVID-19), a 

circulação de transporte intermunicipal, bem como de 

passageiros pelas vias hidroviárias e rodoviárias, regular e 

complementar; 

III - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar 

o interesse da coletividade, na prevenção do contágio e no 

combate à propagação do coronavírus (CONVID-19), a 

circulação de pessoas oriundas de localidades com emergência 

decretada, ou com casos suspeitos e confirmados do vírus 

supracitado; 

 
§1º Não se aplica neste artigo, o transporte de carga e demais insumos 

necessários para o abastecimento essencial à população; 

 
§2º Não se aplica neste artigo, a circulação de profissionais, em especial da 

área da saúde, que venham atuar no Município para a manutenção dos serviços 

essenciais; 

 
§3º A circulação de veículos particulares advindas de outros municípios, 

também se enquadram na regra disposta nos incisos acima, salvo os que estiverem 

ingressando e saindo no município com finalidade de prestar serviços essenciais e 

os autorizados pelas autoridades competentes, em casos excepcionais, 

devidamente justificados; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

 

 

§4º Para o efetivo cumprimento das restrições acima, a Prefeitura Municipal de 

Inhangapi, com o intuito de preservar seus munícipes e combater ao vírus CONVID-19, 

disponibilizará agentes administrativos que irão fiscalizar o cumprimento das 

disposições do presente Decreto. 

 
Art. 3º Em caso de descumprimento de qualquer medida prevista neste 

Decreto, as autoridades competentes devem apurar as eventuais práticas de infrações 

administrativas previstas no Art. 10, da Lei Federal nº 6.437, bem como do crime 

previsto no Art. 268, do Código Penal Brasileiro. 

 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser 

revisto a qualquer tempo. 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Inhangapi, 23 de março de 2020. 
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