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ESTADO >O PARÁ 
MUNICÍPIO DE .�1 CAREACANGA 

Poder ExenRti 'º Municipal 

DECRETO Nº 15/2021-PMJ/GP 

Dispõe sobre medidas restritivas a atividades e serviços 
com vistas ao enfrentamento da Emergência em Saúde 
Pública, de acordo com o quadro epidêmico do novo 

Corona vírus (COVID-19) e a situação de Risco Médio 
de Alerta (Segunda onda), conforme a 
responsabilidade Sanitária e Social da Secretaria 
Municipal l e Saúde e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DC J CAREACANGA, exercendo as atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo inci�u XXVI, ambos do Art. 58, da Lei Orgânica 
Municipal; 

Considerando a Lei Federal n." 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de importância 
internacional, decorrente do novo Corona "írus (COVlD-19); 

Considerando que o Município de .Jacareacanga deve assegurar o direito à saúde 
da população, por meio da gestão do-., ri:cos relacionados às atividades básicas de 
conservação da vicia das pessoas: 

Considerando que compete ao. gestores locais de saúde a definição de 
procedimentos e execução de medidas que visam impedir a contaminação ou propagação de 
doenças transmissíveis; 

Considerando a Portaria n.º 356. de l I de março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacion,tlização da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020. que estahelecc as medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde 
Pública de importância internacional; 

Considerando o Decreto n.0 801) de J 1 de maio de 2020, do Governo do Pará, que 
institui o PROJETO RL:TOM PARÁ, di�;pondo a retomada econômica e social segura, no 
âmbito do estado do Pará por meio da aplica ·ão de medidas de contingenciamento; 

Considerando que a gravidadt· la emergência causada pela pandemia do novo 
Corona vírus (COVID -19) cÀigc das auto1 ida lcs municipais a adoção de todas as medidas 
possíveis e tecnicamente sustentáveis parn ,1 a )nio e manutenção das atividades do Sistema 
Único de Saúde, bem corno para a contcrn;�io d,i transmissão do novo Corona vírus (COVlD -
19), de forma a atuar em prol da saúde púb•iu1: 

Considerando a necessidade ck tlb-,-:-rv,1ncia irrestrita pela população em geral das 
medidas de prevenção à disseminação do novo Corona vírus, principalmente no tocante ao 
u<:o de má"'ci:,r::i<:. cli<:l�ncin,nenlo ,nci:,i] h1p1L•ni·n1c.;fü-. constante das n1ãns. não realizacãn de 
reunião com aglomeração de pessoas. nkm da colaboração com os estabelecimentos no 
cumprimento dos protocolos sanitários rekr1..·nles a cada segmento de atividade; 

Con ·iderando que a falta de colaburação da sociedade civil no cumprimento das 
medidas de prevenção sanitária também poderá impor ao Poder Público a adoção de novas 
medidas restritivas. a serem implementa · ,. o curso da pandemia; 






