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Decreto nº 019, de 18 de março de 2020. 
 
 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 
CONTINGENCIAMENTO PARA COMBATE À 
PANDEMIA DO “NOVO CORONAVÍRUS” 
(SARS-COV-2) – COVID-19 NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora 

KATIANE FEITOSA DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da 

União em 04 de fevereiro de 2020, oriunda do Ministério da Saúde, a qual reconhece e 

declara situação de Emergência em Saúde Pública com natureza internacional – ESPIN, 

em todo território brasileiro, em decorrência da infecção humana proveniente do “novo 

coronavírus” (SARS-COV-2) – COVID-19; 

CONSIDERANDO a classificação, por parte da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), da situação mundial do “novo coronavírus” como pandemia, configurando risco 

potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se 

limitando a locais que já tenham sido identificadas como de transmissão interna; 

CONSIDERANDO AINDA a necessidade de adotar e recomendar medidas 

emergências e temporárias, a fim de conter a propagação da infecção e transmissão local, 

preservando a saúde da população em geral, bem como a regular prestação dos serviços 

públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Ipixuna do Pará no período 

da pandemia. 
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D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica instituído o plano de contingenciamento para prevenção, controle e 

enfrentamento à Pandemia Mundial do “Novo CoronaVírus” (SARS-COV-2) – 

COVID-19 e eventuais outras doenças infectocontagiosas no âmbito do município de 

Ipixuna do Pará, estabelecido por este Decreto. 

Art. 2º - A partir da publicação deste Decreto, ficam suspensas as aulas de toda a 

rede pública municipal de ensino até o dia 31 (trinta e um) de março do corrente ano, 

podendo tal período ser estendido de acordo com os agravos epidemiológicos da 

infecção causada pelo “novo coronavírus” (SARS-COV-2) – COVID-19. 

Parágrafo Único. A medida de que trata o caput deste artigo fica, desde já, 

RECOMENDADA às unidades escolares da rede privada em atividade no município de 

Ipixuna do Pará. 

Art. 3º - A secretaria Municipal de Educação elaborará e executará a planejamento 

para reposição das aulas dos alunos da rede pública municipal cujo calendário fique 

comprometido por conta da paralização de que trata o artigo anterior. 

Parágrafo Único. Os servidores públicos municipais lotados nas unidades 

escolares paralisadas deverão apresentar-se normalmente nos seus locais e horários de 

lotação para o desempenho de atividades de natureza pedagógica a serem elaboradas e 

regulamentadas pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 4º - Ficam suspensas as férias e licenças dos servidores e profissionais da área 

da saúde, devendo, àqueles que já estiverem em afastamento, retornar imediatamente 

aos seus postos de trabalho apresentando-se aos seus superiores imediatos. 
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Parágrafo Único. A Secretaria de Administração e Recursos Humanos elaborará 

e executará plano de reposição de férias aos servidores atingidos pela regra disposta no 

caput deste artigo. 

Art. 5º - Até o dia 31 (trinta e um) de março de 2020 ficam terminantemente 

proibidas as realizações de seminários, simpósios, palestras, encontros e congressos 

municipais e/ou regionais de quaisquer naturezas, bem como demais programações 

públicas e privadas que provoquem aglomeração de pessoas no âmbito do município de 

Ipixuna do Pará, podendo tal período ser estendido de acordo com os agravos 

epidemiológicos da infecção causada pelo “novo coronavírus” (SARS-COV-2) – 

COVID-19. 

Art. 6º - Até o dia 31 (trinta e uma) de março de 2020 ficam suspensos os 

atendimentos presenciais ao público em geral nos órgãos da Administração Pública 

Municipal, devendo o expediente administrativo ser executado exclusivamente para as 

atividades internas. 

§1º Quando possível, os órgãos e departamentos da Administração Pública 

Municipal de Ipixuna do Pará poderá manter o atendimento ao público através de meios 

eletrônico e/ou telefônico. 

§2º Durante a vigência deste Decreto, a Administração Pública Municipal de 

Ipixuna do Pará incentivará a prática de teletrabalho (home office) em todos os seus 

órgãos e entidades, especialmente aos servidores que tenham idade igual ou superior a 

65 (sessenta e cinco) anos, portadores de doenças crônicas, doenças cardiovasculares, 

câncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência e gestante, devidamente 

comprovadas através de atestado médico. 
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§3º A suspensão de que trata o caput deste artigo poderá ser estendida de acordo 

com os agravos epidemiológicos da infecção causada pelo “novo coronavírus” (SARS-

COV-2) – COVID-19. 

Art. 7º - Ficam suspensos quaisquer viagens e/ou diligências de servidores 

públicos municipais para fora do Estado do Pará ou qualquer outro município que se 

tenha notícia de casos confirmados de infecção causada pelo “novo coronavírus” 

(SARS-COV-2) – COVID-19. 

Art. 8º - Durante a vigência deste Decreto ficam PROIBIDAS as emissões de 

licenças, autorizações ou alvarás para realização de eventos festivos, públicos ou 

privados, que provoquem significativa aglomeração de pessoas. 

Art. 9º - Todos os servidores públicos municipais que tenham sintomas de gripe 

ou apresentem febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia ou prostração, 

dificuldade pra respirar e se enquadrem na definição de casos suspeitos de infecção pelo 

“novo coronavírus” (SARS-COV-2) – COVID-19, ou que tenham diagnostico positivo, 

deverão abster-se de comparecer aos respectivos locais de trabalho. 

§1º A Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá protocolo de atendimento aos 

servidores que se ausentarem na forma do caput deste artigo, especialmente para fins de 

investigação e controle epidemiológico. 

§2º Os servidores que tenham regressado de viagens internacionais e/ou regionais 

oriundos de municípios com casos suspeitos de contaminação ficam submetidos, 

obrigatoriamente, a regime de teletrabalho (home office), pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

contados do efetivo retorno. 

Art. 10 – Os gestores dos contratos de prestação de serviços deverão notificar as 

empresas contratadas quanto à responsabilidade destes em adotar todos os meios 



 
 
 
 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

GABINETE DA PREFEITA 
 

 

Tv. Cristóvão Colombo, nº 583, Centro, Ipixuna do Pará - PA, 68637-000 
CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

5 

necessários para conscientizar os seus funcionários quanto aos riscos do “novo 

coronavírus” (SARS-COV-2) – COVID-19, estando as empresas passíveis de 

responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo da 

administração pública. 

Art. 11 – Ao comércio em geral, agências bancárias, casas lotéricas, correios, 

academias, restaurantes e bares, RECOMENDA-SE que adotem medidas para evitar 

aglomerações e lotações em seus espaços. 

Art. 12 – Este decreto entra em vigor na data da sua publicação e possui o prazo 

de vigência de 90 (noventa) dias, revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Ipixuna do Pará, 18 de março de 2020. 

 
 
 

Katiane Feitosa da Cunha 
Prefeita de Ipixuna do Pará. 


