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DECRETO Nº 009/2020 DE 05 DE MAIO 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. 

Considerando também os Decretos Municipais nº 003, 004 e 006/2020 e 

007/2020 que tratam da respectiva matéria. 



                                                                                                                          
                           PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI  

 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 008/2020 que instituiu estado de 

calamidade pública no município de Inhangapi. 

Considerando que até o presente momento as aulas municipais se 

encontram suspensas em decorrência de medidas de prevenção a 

disseminação do Covid-19. 

D E C R E T A :  

 

Art. 1° Ficam prorrogadas por mais 15 (quinze) dias as férias escolares que 

foram antecipadas pelo Decreto Municipal nº 007 de 20 de abril de 2020, a contar 

a partir do dia 06 de maio de 2020. 

 

Art. 2º A prorrogação das férias escolares e dos profissionais do magistério 

e apoio escolar que trata este decreto, não prejudicará as disposições contidas 

no Decreto Municipal nº 007/2020, que serão mantidas para todos os fins.   

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Inhangapi, 05 de Maio de 2020. 

 

EGILÁSIO ALVES FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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