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DECRETO Nº 027/2020 PMA - GAB                             

 

 

 

Dispõe sobre as novas medidas de 

prevenção à pandemia do 

coronavírus (COVID-19), no que 

se refere à suspensão de alvarás 

para realização de eventos com 

aglomeração de pessoas no 

Município de Anapu/PA e dá 

outras providências. 

 

  O Prefeito Municipal de Anapu, Estado do Pará, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, 

 

  Considerando o reconhecimento, por parte da 

Organização Mundial de Saúde, como pandemia o surto do COVID-

19 (corona vírus); 

  Considerando o disposto na Lei Federal nº 

13.979/2020; 

  Considerando o disposto no Decreto nº 609, de 16 

de março, do Governo do Estado do Pará; 

  Considerando que é dever de todos os entes 

federados e seus agentes agirem com o dever legal de cautela, 

visando sempre o interesse coletivo; 

Considerando que resta comprovado que o isolamento 

social é uma das medidas mais eficazes  para evitar a 

proliferação do vírus; 

Considerando o teor da Recomendação nº 04 MP – 

Coordenação da Região Administrativa Sudoeste I; 

 

DECRETA: 
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Art. 1º - Fica suspenso, até o dia 30 de abril de 2020, o 

seguinte: 

 

 I – licenciamento e/ou autorização para realização de 

eventos, reuniões, manifestações, carreatas e/ou passeatas, 

de caráter público ou privado e de qualquer espécie; 

  

Art. 2º - Recomenda-se também que as instituições 

religiosas, de um modo geral, adotem as mesmas medidas de 

suspensão de suas atividades d culto e/ou qualquer evento 

com aglomeração de pessoas, não havendo impedimento à 

recepção individual dos fiéis. 

 

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

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, dia primeiro de 

abril do ano de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AELTON FONSECA SILVA 

Prefeito Municipal 

Anapu/PA 
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