
ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUR6POLIS
GABINETE MUNICIPAL

DECRET0 N° 251, DE 23 DE JUNHO DE 2020

DECLARA       SITUACAO       DE       EMERGENCIA       NO
MUNIcipIO   DE   RUR6POLIS   E   DISPOE   SOBRE   AS
MEDIDAS  PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE         SAODE          PUBLICA         DE          IMPORTANCIA
INTERNACIONAL         DECORRENTE          DO          NOVO
CORONAviRUS-COVID-19           E           DA           OUT RAS
PROVIDENCIAS.

0   Prefeito   Municipal   de   Rur6polis   Senhor   JOSELINO   PADILHA,   no   uso   de   suas
atribuig6es  legais  e  com  fundamento  no  Art.  53,   lncisos  11  e  XXVI  da  Lei  Organica  do
Municipio de  Rur6polis.

CONSIDERANDoa   existencia   de   pandemia   do   COVID-19   (Novo   Coronavirus),   nos
termos declarados pela Organizagao Mundial de SaJide (OMS);

CONSIDERANDO o  Decreto  n° 609, de  16 de margo de 2020,  do  Governo do Estado  do
Para,  que  disp6e  sobre  as  medidas  de  enfrentamento,  no  ambito  do  Estado  do  Para,  a

pandemia do corona virus COVID-19.

CONSIDERANDO  a  decisao  do  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF,  proferida  em  24  de
margo de 2020,  nos autos da  Medida  Cautelar na Aeao  Direta de  lnconstitucionalidade n°
6.341  -Distrito  Federal, da lavra do  Ministro Relator Marco Aurelio.

CONSIDERANDO  a  competencia  concorrente  normativa  e  administrativa  municipal,  por
se tratar de questao de satlde pl]blica voltada ao coletivo, objetivando a proteeao de todos
os cidadaos, indistintamente.

CONSIDERANDO  a  necessidade  de tomada  de  medidas  urgentes e  mais  severas  para
conter a circulagao e aglomeraeao de pessoas.

DECRETA:

Art.  1°  Fica  declarada  SITUACAO  DE  EMERGENCIA em  Sadde  ptlblica  no  Municipio  de
Rur6polis/PA,  em razao da  pandemia de doenea  infecciosa viral  respirat6ria -COVID-19,
enquanto    perdurar    a    emerg6ncia    de    saude    pdblica    de    importancia    internacional
decorrente do Coronavirus.

Art.  2°  Para  fins  de  gestao  e  acompanhamento  da  referida  Situagao  de  Emergencia
Municipal, fica instituido o Comite de Gestao de Crise, com a seguinte composigao:
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I.       Gabinete do prefeito;

11.        Secretaria  Municipal de sadde -SEMSA;

Ill.       Secretaria Municipal de Administracao e planejamento -SEMAP;
lv.        Secretaria  Municipal de  Finangas-SEMFIN;
V.       Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Desportos -SEMECD;

Vl.       Secretaria Municipal do Trabalho e promoeao social -SEMTRAS.

Pafagrafo   i]nico.  A  coordenagao  do  Comite  de  Gestao  de  Crise  ficara  a  cargo  do
Gabinete do Prefeito e da Secretaria  Municipal de Sadde.

Art.  3°  Compete  ao  Comite  de  Gesfao  de  Crise  adotar  as  medidas  necessarias  para
monitorar  e   se   contrapor   a   disseminagao   da   Covid-19,   doenga   causada   pelo   novo
Coronavirus.

Art.  4°  Ficam  suspensos,  a  partir  de   16  de  abril  de  2020,  todos  os  eventos  publicos
agendados   pelos   6rgaos   ou   entidades   municipais,    devendo   tais   encontros   serem
remarcados  oportunamente  ap6s  oitiva  do  Comite  de  Gestao  de  Crise  e  da  Secretaria
Municipal de Satlde.

Art.  50 Ficam vedadas as concess6es de licengas ou  alvafas para  realizagao de eventos

privados, a partir de  16 de abril de 2020.

Art.   6°  Fica  suspensa   as  aulas  em  toda   rede  pllblica   municipal  de  ensino   por  prazo
indeterminado.

Art. 7° Todas as Secretarias poderao funcionarao em regime de plantao, com excegao da
SEMSA,  SEMTRAS e Departamento de Defesa Civil devendo cada secretaria elaborar as
escalas dos servidores.

Art.  8°  Fica  tambem  autorizada  a  adogao  de  medidas  temporarias  e  emergenciais,  no
ambito da Administracao  Direta e  lndireta, que facilitem a prestacao dos servieos publicos
atrav6s  de  meios  nao  presenciais,  tais  como  atendimento  eletr6nico  nos  sites  oficiais,
atendimentos  por e-mail,  atendimento  telefonico,  e  nos  casos  que  exijam  o  atendimento

presencial,  medidas que otimizem e agilizem este atendimento, assegurando o ingresso a
repartig6es pdblicas permitindo o controle de aglomerae6es, de modo a evita-las.

Pafagrafo  I]nico.  A realizaeao de trabalho remoto,  pelo  prazo de  14 dias ou  a  crit6rio da
avaliagao  m6dica  da  equipe do  Comite  de  Operae6es  Emergenciais,  especialmente  aos
servidores e empregados pllblicos que:

a) Tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos;

b) Estejam gravidas ou sejam lactantes;
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c)    Apresentem   doengas    respirat6rias   cr6nicas,    doengas    cardiovasculares,    cancer,
diabetes,  hipertensao  ou  com  imunodeficiencia,  devidamente  comprovadas  por atestado
medico pdblico ou  privado;

d)  Apresentem  febre  ou  sintomas  respirat6rios  (tosse  seca,  dor  de  garganta,   mialgia,
cefaleia    e    prostraeao,    dificuldade    para    respirar    e    batimento    das    asas    nasais),
independente de atestado medico; ou

e)  Tenha   retornado  de  viagem  a   local  onde  haja  casos  confirmados  de  transmissao
sustentada do COVID-19.

Art, 9° Em ateneag ao art.14 do  Decreto  Estadual  n° 609, de  16 de  mango de 2020, fica
determinado o fechamento de  bares,  casas noturnas e estabelecimento similares, a  partir
de 24 de margo de 2020, pelo prazo do decreto, excetuado o servigo de delivery e  retirada
de comida devidamente embalada.

Art.10.  Os  servigos  de  alimentagao,  tais  como  restaurantes,  panificadoras,  sorveterias,
conveniencias,   lanchonetes  e   similares,   deverao   adotar  medidas   de   preveneao   para
conter a disseminagao da COVID-19 e obter a autorizagao de funcionamento:

I         Disponibilizar alcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes;

11         Disporde anteparo salivarnos equipamentos de bufe;

Ill.       Observar  na  organizagao  de  suas  mesas  a  distancia  minima  de  02  (dois)  metros
entre elas;

lv.       Aumentar frequencia de higienizacao de supemcies;

V.       Manter ventilados ambientes de uso dos clientes.

§  1° S6  podera  permanecer no ambiente interno do estabelecimento  ate o  limite de  30%
de sua capacidade.

§     2°     Fica     terminantemente     proibida     a     venda     de     bebida     alco6licas     nestes
estabelecimentos.

§ 3° 0 estabelecimento que desobedecerem a limitaeao de pessoas estabelecido no §  1°,
bern como a proibigao do § 2° tefa seu alvara de funcionamento suspenso.

§   4°  A   liberagao   de   funcionamento   com   atendimento   presencial   nao   se   aplica   aos
estabelecimentos   localizados   na   Praca   Civica   e   Praga   Raimundo   Brito,   que  deverao
manter a venda presencial sem consumo interno e em modo Delivery, sendo proibida a
colocacao de mesas e/ou cadeiras nestes espagos.
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§  5°  Fica  autorizado  o  funcionamento  de  Academias  e  similares,  tendo  em  vista  que  a
atividade   fisica   regular   6   fundamental   para   a   sadde,   especialmente,   para   prevenir
doengas que possuem relagao direta com a forma de evolugao do Coronavirus -COVID-
1, desde que atendido os segujntes requisitos:

I.       Nao poderao permitir a entrada de pessoas que nao estejam utilizando mascara.

11.       Nao  poderao  entrar  pessoas  que  sejam  do  grupo  de  risco  ou  que  apresentem
sinais gripais.

111.       Urn tapete  de  am6nia tera  que  ser  colocado  na  porta,  com  informativo  de  como
utiliza-lo.

IV,      Tera que ser garantida uma distancia minima de dois metros entre as pessoas e
equipamentos.

V.       O contato fisico entre os alunos esta proibido.

VI.      As  academias  tambem  terao  que  manter  as  portas  e  janelas  abertas  em  tempo
integral e limitar a quantidade de clientes dentro do estabelecimento.

Vll.       Aocupagao doespago deve serde 30% da capacidade habitual.

Vlll.       Posicionar  kits  de  limpeza  em  pontos  estrategicos  das  areas  com  equipamentos,
contendo  toalhas  de   papel   e   produto   especifico   de   higienizagao   para   que   os
clientes  possam  usar  nos  equipamentos  de  treino,  como  colchonetes,  halteres  e
maquinas, com a observancia de que no local deve haver orientaeao para descarte
imediato das toalhas de papel.

§  6°  Fica  permitida  a  realizaeao de  cultos e  eventos  religiosos  presenciais com  ptlblico
de  no  maximo  de  30%  da  capacidade  habitual,  respeitada  distancia  minima  de  02
(dois)  metros  para  pessoas,  sendo  obrigat6rio  o  uso de  mascara,  com a  obrigatoriedade
de fornecimento aos participantes de alternativas de higienizaeao (agua/sabao e/ou alcool

gel).

§   7°  A  continuidade   de   funcionamento   destes   estabelecimentos   fica   condicionada   a
parecer  favoravel  da  Secretaria  Municipal  de  Satlde  por  meio  da   Vigilancia  Sanitaria,
sendo de responsabilidade de cada estabelecimento fazer tal solicitaeaono prazo maximo
de 05 (cinco) dias a contar da publicagao deste Decreto.

Art.11.  Fica  determinado que os estabelecimentos comerciais tenham o seguinte horario
de funcionamento:
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ORDEM ESTABELECIMENTOS
HORARIOS

AbertLira Fechamento

1

lNDUSTRIA       DE       TRANSFORMACAO       E       SIMILARES-       EX:CONFECCAO/MARCENARIAISERRARIA/METALURGICA/CERAMICA
8 18

tTRABALHO DE pRODueAO iNTERNA)

2 8 18COMERCIO  DE MATERIAS  DE CONSTRUCAO

3
PADARIAS      E      CONFEITARIAS      (VENDA      PRESENCIAL      COIvl

7 19CONSUMO INTERNO E EM  DELIVERY)

4 ACOUGUES,   PEIXARIAS   E   HORTIFRUTIS   (VENDA   PRESENCIAL   E   E
7 19DELIVERY)

5
DEPOSITOS E  DISTRIBUIDORAS  DE BEBIDAS (VENDA PRESENCIAL E  EIvl

7 18IVIODO DELIVERY)

6 8 18CONSTRUCAO CIVIL

7 SUPERMERCADOS,  MERCADOS E  MERCEARIAS OVENDA PRESENCIAL E
7 19EM  IVIODO  DELIVERY)

8 FARMACIAS E  DROGARIAS (VENDA PRESENCIAL E EM MODODELIVERY)
7 21

9 POSTOS DE COMBUSTivEIS 24H

10

LOJAS    DE    CONVENIENCIA    DE    POSTOS    DE    COMBUSTIVEIS    COM
7 20VENDAS    DE    ALIMENTOS    (VENDA    PRESENCIAL    COIVI    CONSUMO

INTERNO) -PROIBIDA A VENDA DE  BEBIDA ALC06LICA
11 LOJAS    DE    CONVENIENCIA    DE    POSTOS    DE    COMBUSTIVEIS    COM

7 00VENDAS  DE ALIMENTOS (EM MODO DELIVERY)

12 TRABALHADORES  DOM ESTICOS 8 18

13 COMERCIO DE VEICuLOS  E DE  PEGAS 8 18

14
SERVI    OS DE  BORRACHARIA,  MECANICAS,  HIDRAULICA E  ELETRICA EM

8 18GERAL (OFICINAS)

15 ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS  ELETRO/ELETRONICOS 8 18

16
PET   SHOPS,   LOJAS   DE   PRODUTOS   PARA   ANIMAIS,   MEDICAMENTOS

8 18VETERINARIOS  E COMEclo  DE INSUMOS AGRicoLAS

17 CASA LOTERI CA 8 17

18 AGENCIA BANCARIA (AUTO ATENDIMENTO EM CAIXAS ELETRONICOS) 6 22

19 AGENCIA BANCARIA ATENDIMENTO PRESENCIAL 9 14

20
RESTAURANTES,    SORVETERIAS,    LANCHONETES   E   CONGENERESbvEE=E£,E#i%Cd£,LcfoMCONSUMOINTERNo)-pRoiBIDAAVEND

07 20

21
RESTAURANTES,  SORVETERIAS,  LANCHONETES  E CONGENERES -(EMlvloDODELIVERY)

07 00

22 88EMLEE¥%'8E¥£PE8STCA6sL,€|fiRDOED83E5E%Co°sFiAEPECcAAL8,A%°S.L°JA 8 18

23
SERVICOS   DE   ESCRITORIO   DE   AP0IO   ADMINISTRATIVO,   SERVICOE'RNEASNTCAE!88:'Es%ERPTvlocR%EPEOFS5§gR3,SsL,EEfysTR°SSERVIC°

8 18
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§  1° Os estabelecimentos comerciais deverao organizar filas para atendimento, acesso ou
pagamento,  de forma  que as pessoas fiquem a  pelo  menos  1,5m de distancia  umas das
Outras.

§  2°  Os  estabelecimentos  comerciais  deverao  orientar  os  colaboradores  e  clientes  a
adotarem  medidas  de  seguranea  e  higiene  comum  a  todos,  como  de  alcool  em  gel  ou
higienizaeao        peri6dica        das        maos        com        agua        e        sabao,        devendo
obrigatoriamentedisponibilizar  alcool  gel  70%  na  entrada  do  estabelecimento  para  uso
dos clientes;

§  3°  0  funcionamento  desses  estabelecimentos,  devera  observar  ainda  as  seguintes
regras:

a) Controle de  acesso a  01  (uma)  pessoa  por familia,  de  preferencia fora  do grupo de
risco, sempre que possivel;

b)  Limitaeao  do  numero  de  clientes  a  01   (uma)  pessoa  a  cada  05  m2  (cinco  metros

quadrados) do estabelecimento:
c)  Limitagao dos quantitativos para a aquisigao de bens essenciais a saude,  a higiene e

a alimentagao, sempre que necessario para evitar o esvaziamento do estoque.
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ESTADO DO PARA
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUR6POLIS
GABINETE MUNICIPAL

d) Caso algum colaborador apresente quaisquer sintomas de gripe (tosse seca,  dor de
cabeea, coriza, dor na garganta, febre etc.) deverao ser afastados imediatamente do
trabalho e entrar em contato com o setor de Vigilancia em Satlde.

e) Os estabelecimentos industriais,  comerciais e de servigos em geral deverao garantir

que   todos   os   seus   colaboradores   utilizem   equipamentos  de   proteeao   individual
(Epls),  com  rotina  de  higienizacao  e  desinfec?ao  do  mobiliario  e  equipamentos  de
trabalho a cada troca de turno ou quando da ocupaeao de posto de trabalho utilizado

por outro trabalhador, na forma estabelecida pelo Ministerio da Satlde.

§  40  Fica  recomendado  a  rede  bancaria,  pdblica  e  privada,  que  invista  em  propaganda
para estimulo a  utilizaeao de meios alternativos ao atendimento presencial,  a fim de evitar
a aglomeragao de pessoas em suas agencias.

Art.    12.    Fica   determinada   a   disponibilizagao   de   servidores   de   outras   secretarias
municipais,   em   carater   emergencial    e   extraordinario,    para    auxiliarem   nas   demais
atividades educativas de combate ao  Coronavirus,  em especial  ao apoio as  fiscalizae6es
sanifarias.

Art.13.  Empresas que atuam com aglomeraeao de trabalhadores em alojamentos devem
manter   servieos   internos   de   satlde   do   trabalhador   que   realizem   a   busca   ativa   de
sintomaticos  e  procedam  com  a  comunicagao  ao  COE  para  devido  acompanhamento
clinico e epidemiol6gico.

Pafagrafo  l]nico.  Atividades  comerciais  e  empresariais  que  necessitem  deslocamento
intermunicipal  de trabalhadores e empresarios devem fazer comunicagao  previa ao  COE,

para  manuteneao  da  vigilancia  em  saude  e  redugao  do  risco  de  contaminagao  entre
outros trabalhadores da empresa/comercio bern como seus clientes.

Art.   14.   Tornar  obrigat6ria   a   comunicaeao   ptevia   de   qualquer  tipo   de   deslocamento
intermunicipal  de  servidores  ptlblicos  municipais  ao  COE,  inclusive  deslocamento  seja  a
servieo,

Art.   15.   Ao   Servidor   Municipal,   de   forma   extraordinaria   e   tempofaria,   a   punigao   ao
servidor   ptiblico   que   nao   acatar  a   determinaeao   de  quarentena   e   isolamento   social
mediante abertura de PAD.

Pafagrafo t]nico. Ao Servidor Municipal, de forma extraordinaria e temporaria, punieao ao
servidor  da  satlde  que   nao   utilizar  o  equipamento  de   proteeao   individual   completo  e
adequado  disponibilizado  pela  Secretaria  de  Saude.  Uma  vez  que  isso  significa  risco  a
sua  saude,   a   saude  da   comunidade,   de  seus  colegas  de  trabalho  e  dos  pacientes
atendidos nos diversos servieos de satlde ptlblica,  mediante abertura de PAD.

Art.    16.   Em   caso   de   descumprimento   das   medidas   previstas   neste   Decreto,   as
autoridades     competentes     devem     apurar     as     eventuais     pfaticas     de     infrae6es
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administrativas,  com  a  aplicagao  de  multas,  interdigao  total  da  atividade  e  cassaeao  do
alvara  de  funcionamento,  sujeitando  ainda  os  infratores  na  pfatica  do  crime  previsto  no
art.  268 do C6digo  Penal.1

Art.   17,  Os  locais  de  grande  circulagao  de  pessoas,   tais  como,  terminais  urbanos  e
supermercados,  devem  refongar  medidas  de  higienizagao  de  superficie  e  disponibilizar
alcool gel 70% para os usuarios, em local sinalizado.

§  1° Devem ser disponibilizadas,  ainda,  informac6es visiveis sobre  higienizagao de  maos,
sabonete liquido e papel toalha descartavel mos lavatorios de higienizaeao de maos.

§  2° As  empresas  de transporte coletivo devem  refongar as  medidas de  higienizacao  no
interior de seus veiculos.

§  3°  Estabelecimentos  que  possuirem  brinquedos  para  criangas,  deverao  suspends-los
durante o prazo estabelecido neste Decreto.

Art.18.  Fica estabelecido, a partir de 29 de abril de 2020 e por tempo indeterminado,  para
todas as pessoas no ambito do Municipio de  Rur6polis,  o uso obrigat6rio de mascaras
de  proteoao  facial  nao  profissional,  elaboradas  conforme  orientagao  do  Ministerio  da
Sal]de, a serem utilizadas sempre que sair de casa.

§  1° Os  estabelecimentos  comerciais,  industriais e  de  servigos,  bern como  as  empresas
prestadoras de transporte pilblico coletivo deverao fornecer e exigir o uso de mascaras
de  seus  colaboradorese  imDedir a  entrada  e  a  Derman6ncia  de  Dessoas  due  nao
estiverem utilizando mascara. sob Dena de multa.

§  2°  Os  estabelecimentos  deverao  afixar  cartazes  informativos  sobre  a  forma  de  uso
correto de mascaras e o numero maximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro
do estabelecimento.

§  3° A populagao  em  geral  recomenda-se  o  uso  de  mascaras  artesanais  e  nao  aquelas
produzidas para uso hospitalar.

§ 40 As mascaras caseiras podem ser confeccionadas segundo as orientae6es constantes
da    Nota    lnformativa    n°   3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS,    disponivel    na    pagina    do
Ministerio da Sadde na internet: www,saude.gov.br.

I Art. 268 -Infringir determinacao do poder ptiblico, destinada a impedir introducao ou propagacao de doenca

contagiosa:
Pena - detencao, de urn mss a urn ano. e multa.
Paragrafo tinico -A pena e aumentada de urn terco,  se o agente 6 funcionalio da sadde ptiblica ou exerce a profissao de
medico, farmac€utico, dentista ou enfermeiro.
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§  5°  Os  fabricantes  e  distribuidores  de  mascaras  para  uso  profissional  devem  garantir

prioritariamente  o  suficiente  abastecimento  da  rede de  assistencia  e  atengao  a  satlde e,
subsidiariamente, dos profissionais dos demais servicos essenciais.

§  60  Ficam  os  6rgaos  e  entidades  componentes  da   Secretaria  Municipal  de  Satlde  -
SEMSA,   bern   como   aqueles   responsaveis   pela   fiscalizagao   dos   servicos   ptiblicos,
autorizados    a    aplicarsane6es    previstas    em    lei    relativas    ao    descumprimento    das
determinag6esdo  "caput"  deste  artigo,  independente  daresponsabilidade  civil  e  criminal,
tais coma, de maneira progressiva:

I -adverfencia;

11  -  multa  ao  estabelecimento  comercial  no  valor  de  R$  200,00  (duzentos  reais)  para
cada cliente/colaborador que for encontrado no local sem o uso de  mascara de proteeao;
e'

111 -embargo e/ou interdieao de estabelecimentos.

Art.19.  Fica proibida a circulagao de pessoas das 22hoo as 06hoo  pelas ruas,  Iogradores
epraeas  pllblicas  municipais,  em  especial  aglomeragao  em  vesperas  de  atendimentos
bancarios  ou  similares,  exceto  em  casos  de  busca  de  assistencia  em  satlde  ou  por
exercicio de atividade profissional  noturna.

Art.  20.  Ficam  suspensas,  por  60  (sessenta)  dias,  sem  prejuizo  de  usufrui-las  em  data
futura,  a  concessao  e  gozo de  ferias,  Liceneas  por  lnteresse  Particular e  a  realizacao  e

participagao  de  cursos  nao  relacionados  a  qualificagao  de  combate  ao  COVID-19,  de
todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude.

Art.   21.   Ficam   suspensos   os   periodos   de   ferias   dos   profissionais/trabalhadores   de
assistencia social e defesa civil nos meses de julho e agosto de 2020.

Art.  22.  Ficam suspensas as viagens de  servidores  municipais a  servico do  municipio  de
Rur6polis/PA,  para deslocamentos no territ6rio nacional bern como ao exterior, ate  ulterior
deliberaeao, com exceeao dos profissionais que atuam no  combate e proteeao ao COVID-
19.

Pafagrafo     i]nico.     Em     casos     excepcionais,     tais     deslocamentos     poderao     ser
expressamente    autorizados    pelo    Prefeito    Municipal,    ap6s    justificativa    formal    da
necessidade do deslocamento feita  pelo Secretario da  pasta interessada e entregue com
antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis da data da viagem.

Art. 23.  No caso especifico de aumento injustificado de pregos de produtos de combate e

proteeao ao COVID-19,  sera cassado,  como  medida cautelar prevista  no paragrafo  tlnico
do  art.  56,  da  Lei  Federal  n  8.078,  de  1990  (C6digo de  Defesa do  Consumidor),  o Alvara

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUR6POLIS-PA
Rua 10 de Maio, 263 CEP: 68.165-000
Horario de Atendimento: 08hoomin as 14hoomin

EH Pf gi"a   19



de  Funcionamento  de  estabelecimentos  que  incorrerem  em  praticas  abusivas  ao  direito
do consumidor, previamente constatado pelos fiscais Municipais.

Paragrafo ilnico. A penalidade prescrita no caput deste artigo sera imposta sem embargo
de outras previstas na legislagao.

Art.   24.   As   medidas   previstas   neste   Decreto   poderao   ser   reavaliadas   a   qualquer
momento, de acordo com a situaeao epidemiol6gica do municipio.

Art.  25.  Cabe  ao  Comite  de  Gestao  de  Crise  e  a  Secretaria  Municipal  de  Sallde,  editar
atos orientativos suplementares.

Art.  26.  Nos termos do art.  24,  da  Lei  n° 8.666,  de 21  de junho de  1993,  fica autorizada a
dispensa de licitaeao para aquisigao de bens, servigos e insumos de saude destinados ao
enfrentamento  da  emergencia  de  saude  pLlblica  de  importancia  internacional  decorrente
do Coronavirus de que trata este Decreto.

Pafagrafo   i]nico.   A  dispensa   de   licitaeao   a   que   se   refere   o   caput  deste   artigo   e
temporaria  e  aplica-se  apenas  enquanto  perdurar  a  emerg6ncia  de  satlde  pt]blica  de
importancia internacional decorrente do Coronavirus.

Art. 27.   Ficam revogados:

I -o Decreto n° 238, de 28 de abril de 2020; e

11 -o  Decreto  n° 241,  de  11  de  maio de 2020.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 29.  Publique-se e Cumpra-se.

Rur6polis/PA, 23 de junho de 2020.


