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RECOMENDAÇÃO 006/2020 

 
 

 

DESTINATÁRIOS: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

                                     COMITE DE GERENCIAMENTO DE CRISE DO COVID-19 

                                     EQUIPES DE BARREIRAS  
 

 

 

 

A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL, por meio de sua signatária, 

Procuradora Geral do Município de São Domingos do Capim, de acordo com Dec. nº022/2019 

GP/PMSDC, no uso das atribuições que lhe confere a lei.  

CONSIDERANDO a classificação, por parte da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), da situação mundial do Novo Coronavírus (COVID-19) 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 A lei federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que 

dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).  

CONSIDERANDO o decreto legislativo federal número 6 de 20 de março de 

2020 que estabeleceu estado de calamidade pública em todo o território nacional com efeitos 

até o dia 31 de dezembro de 2020. 

CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 

13 de março de 2020; 

CONSIDERANDO as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Pará 

para enfrentar a pandemia do Corona Vírus, por meio do Decreto nº 609, de 16 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO o decreto estadual nº 687 de 15 de abril de 2020 que 

declarou estado de Calamidade Pública em todo o território do Estado do Pará em virtude da 

pandemia do COVID-19. 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 020 de 18 de março de 2020;  

CONSIDERANDO a confirmação de novos casos do Novo Coronavírus 

(COVID-19) no Estado do Pará, bem como, o grande aumento de casos confirmados nos 

últimos dias a nível nacional; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 021 de 24 de março de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal mº 022 de 1º de abril de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº034 de 24 de Abril de 2020, 

tratando das medidas de contingências municipais;   

CONSIDERANDO a portaria nº356/2020 do Ministério da Saúde, 

considerando em transmissão comunitária os municípios com menos de 100km de distância 

dos municípios que já declararam transmissão comunitária.  

CONSIDERANDO o aumento dos casos confirmados e suspeitos no 

município; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº728 de 5 de Maio de 2020, o qual 

dispõem dos serviços de verificação de óbitos (SVO), causados pela COVID-19. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº729 de 5 de Maio de 2020, dispondo 

sobre a suspensão total de atividades não essências (lockdown); 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal da cidade de Castanhal nº044/2020, 

dispondo sobre a suspensão total de atividades não essenciais no âmbito municipal, refletindo 

no município de São Domingos do Capim, por esta a menos de 100km; 

CONSIDERANDO o baixíssimo contingente de funcionários saudáveis para 

exercer o trabalho durante a pandemia;  

CONSIDERANDO a extensão geográfica do município, dificultando o 

controle de entrada e saída de pessoas;  
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CONSIDERANDO a omissão social em conscientizar-se da atual situação de 

alto risco de contagio; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas 

de prevenção enérgica para controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, 

a fim de evitar a disseminação da doença no Município; 

CONSIDERANDO o aumento excessivo dos casos positivos e óbitos no 

âmbito municipal, pela circulação do vírus identificados na data 14/05/2020; 

CONSIDERANDO o art.14º do Dec. nº039/2020; 

CONSIDERANDO a manifestação do Governo do Estado em 

14/05/2020, com intensão de determinar “Lei seca” pelo período da pandemia; 

CONSIDERANDO a necessidade de salvaguardar as barreiras;  

CONSIDERANDO que estão abertos os pontos distribuidores de bebidas 

apenas para delivery ou para retirada no local, por conterem em sua classificação 

econômica, produto essencial tal como agua, sendo produto comercializado também em 

supermercado e postos de abastecimento;  

CONSIDERANDO a proibição de qualquer evento comemorativo, 

conforme prevê decreto nº039/2020; 

CONSIDERANDO a que diversos estabelecimentos no dia 14/05/2020, 

ainda encontravam-se abertos após o horário permitido, contendo inclusive clientes no 

estabelecimento e recebendo mercadorias fora do horário permitido, conforme 

detectado pela equipe de fiscalização; 

CONSIDERANDO as infringências do Dec nº39, o que causa a circulação 

do vírus e a extrema propagação do mesmo no âmbito municipal; 

            

RECOMENDA: 

1- Que seja intensificado as medidas nas barreiras de entrada e saída 

da cidade 
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2- Seja afixado placa nas principais entradas da cidade, dando 

conhecimento da proibição de adentrar a cidade;  

3- Que seja intensificado as fiscalizações nos locais de comercio;  

4- Que seja intensificado as fiscalizações na zona rural;  

5- Seja oficiado o comando da Policia Militar do Estado, para 

disponibilizar os agentes de segurança publica municipal ao menos 

com o contingente anterior;  

6- Seja oficiado a Superintendência da Policia Civil, a fim de que possa 

a mesma desta policias para cobrirem o efetivo que fora afastado; 

7- Seja providenciado equipe de Segurança para acompanhar a barreira 

em todos os horários, com pelo menos dois seguranças;  

8- Oficie –se a empresa Equatorial (antiga celpa), para solucionar os 

problemas de falta de energia elétrica constante no município;  

9- FICAM PROIBIDAS pelo prazo de 15 dias, adentrar ao município 

reabastecimento de bebidas alcoólicas, seja caminhão com bebidas, 

carro particular com a quantidade acima de 10 pacotes de bebidas 

alcoólicas, ou representantes de bebidas alcoólicas para realizar 

pedidos ou cobranças;  

10- FICAM PROIBIDOS igualmente por 15 dias, a entrada de produtos 

cosméticos, tais como AVON, NATURA, RACCO, HINODE e/ou outras 

marcas de produtos cosméticos, que necessitem da entrega pessoal 

pela revendedora, a fim de evitar a visitação em casas. Este item 

poderá ser revisto antes do prazo de acordo com a necessidade local; 

11- FICAM PROIBIDOS a entrada de prestadores de serviços não 

essências, quando não residentes no município; 

12- Aqueles que apresentarem os comprovantes de residência para 

adentar ao município, deverá apresentar comprovante em nome 

próprio, ou uma declaração assumindo as responsabilidades penais 

em caso de serem inverídicas as informações;  

13-  Seja repassado ao final de cada dia, para  a coordenação de 

segurança e fiscalização publica (representada pela PROCURADORA 

GERAL DO MUNICIPIO), nomes, CPFs, placas de veículos, ou 

denominação de Pessoa Jurídica, de pessoas ou empresas que 
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estejam violando o determinado. Deverá vir acompanhado da 

qualificação, inclusive com endereço, fotos, vídeos, depoimento 

testemunhal, que possam subsidiar as notificações de infringência;  

14- Identificados os infratores, o Secretário de Administração juntamente 

com a comissão de segurança e fiscalização durante a pandemia, 

deveram notificar dentro do prazo de 24horas, os supostos infratores;  

15- PROIBIDA a entrada de qualquer pessoa não residente no município, 

ainda que seja apenas para realizar cobranças ou pedidos;  

16- PERMITIDO o abastecimento de verduras, frutas, e congêneres, 

durante todo o período; 

17- PERMITIDO o reabastecimento de peças de borracharia, até o horário 

de 17h; 

18-  A barreira deverá cumpri o principio de urbanidade, como função 

orientativa e educativa das pessoas, sobre tudo conscientizar a 

importância dos idosos e grupo de risco cumprirem o isolamento 

social;  

19-  As barreiras ficam subordinadas ao cumprimento do Decreto 

nº39/2020, podendo as dúvidas serem sanadas diretamente com o 

Jurídico, posteriormente com o Secretário de Administração. 

20- Providencie a ciência das Pessoas Jurídicas e comerciantes locais 

mencionados nesta recomendação; 

As providências dos itens supramencionados devem ser tomadas de 

IMEDIATO, pois trata-se de matéria de interesse da saúde pública e ambiental.  

Encaminhe-se aos destinatários para conhecimento e medidas 

necessárias para dar cumprimento a recomendação.  

Dê-se publicidade e cumprimento de imediato.  

São Domingos do Capim/PA, 15 de Maio de 2020.  

 

 

Ellem Santana da Silva 

PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO 
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