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LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

---- § 1 ° As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade. 

\ 

§ 2° Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde 
pública de que trata esta Lei. 

§ JO O prazo de que trata o § 2° deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização 
Mundial de Saúde. 

Art. 2° Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

1 - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, 
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a 
propagação do coronavírus; e 

li - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias 
suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário Internacional, 
constante do Anexo ao Decreto n° 10.212, de 30 de janeiro de 202º, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que 
couber. 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de ímportância internacional decorrente do 
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes 
medidas: .(~ção dada ~la Medida Provisória nº 926, de 2020). 

1 - isolamento; 

li - quarentena; 

Ili - determinação de realização compulsória de: 

a} exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 



e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: .(Redação dada 12ela Medida 
Provisória nº 92Eâ, de 2020). 

a) entrada e saída do Pais; e .(Incluído ~1ª..Medida Provisória nº 926, de 2020) 

b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas nat\.l"ais e jurídicas, hipótese em que será garantido o 
pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária 
sem registro na Anvisa, desde que: 

~ ' a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

§ 1 ° As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências 
científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no 
espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

§ 'Z' Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo: 

1 - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência à 
familia conforme regulamento; 

li - o direito de receberem tratamento g-atuito; 

Ili - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, 
conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decre19 nº 
10.212. de 30 de janeiro de 2020. 

\ § 3° Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de 
ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. 

§ 4° As pessoas deverão ~eitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o 
descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. 

§ 5° Ato do Ministro de Estado da Saúde: 

1 - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e li do caput 
deste artigo: e 

li - concederá a autoriz.aç;lk> a que, ::,e, J"afar-a o inçioo VIII do caput deste artigo. 

§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura 
disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. ~ -Rela Medida Provisória nº 927,~ 

2.QZQ) 

§ 6"--A O ato conjunto a que se refere o § 6" poderá estabelecer delegação de competência para a 
resolução dos casos nele omissos. {!f12!.uido~_ta Medida Provisória nº 927, de 20;:;__m 



§ 7° As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas: 

1 - pelo Ministério da Saúde; 

. . li - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses dos 
IncIsos 1, li, V. VI e VIII do caput deste artigo; ou 

Ili -pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos Ili, IV e VII do caput deste artigo. 

§ 8° As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. (Incluído pela Medida Provisória nº 926 de 
2020). 

1 

§ 9° O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades 
essenciais a que se referem o § 8". ( Incluído pela Medida Proyisória nº 926,J;,!tlQZQ). 

§ 10. As medidas a que se referem os incisos 1, li e VI do caput, quando afetarem a execução de 
serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas, somente poderão 
ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder 
concedente ou autorizador. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020). 

§ 11 . Ê vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços 
públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9°, e cargas de qualquer espécie que 
possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. .(Incluído pela Medida Provisória 
rr> 926.~2.Q} 

Art. 4° É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada ~la Medida Provisória nº 926,. de 2020) 

§ 1 ° A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se apenas 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2° Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente 
disponibilizadas em sítio oficial especifico na rede moodial de computadores (internet), contendo, no que 
couber, além das informações previstas no § 3° do art. 8° da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 , o 
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o 
respectivo processo de contratação ou aquisição. 

·· ·. § 3º Excepcionalmente, será possível a contratação dE: f~~ _de ben~, _serviços e insumos de 
\ empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direíto de participar de hcitação ou contratar com 

0 Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de IÍlica fornecedora do bem ou serviço a ser 
adquirido. {lncluldo Qela Mec!ida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput do art. 4° não se 
restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e 
funcionamento do bem adquirido. (Incluído "ª'ª Medida Proyjsória nº 926. de 2020) 

Art. 4º-8 Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se atendidas as 
condições de: _(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020} 

1 - ocorrência de sítuação de emergência; (Incluído pela Medida Provisória n~,_@_2020) 

li - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; 
Provis6ri~ n º 926, de 2020). 

_(Incluído 12e1a Medida 

Ili - existência de risco a segun:w,ça de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros 
bens, públicos ou particulares; e {Incluído pela Medida Provisória ri' 926, de 2020) 

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao ata dmenlo da situaçao de emergência. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

---···---. -------------------



Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 
emergência_ de que trata esta Lei, ~ será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de 
bens e serviços comuns. (lnclutdo ~la Medida Provisória nº 926. de 2020) 

Art. 4°-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante a gestão do 
contrato. .(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento 
da _emerg~ia _que_ trata esta Lei. ser:á admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 
proJeto básico simplificado. (lnclu1do pela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

§ 1 ° O termo de referência sinplificado ou o projeto básico simplificado a que se refere o caput 
conterá: _(Incluído ~Medida Provisória nº 926, de 2020) 

1 - declaração do objeto; (Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

11 - fundamentação simplificada da contratação; (Incluído Qela Medida Provisória n~,_de..2020). 

111 - descrição resumida da solução apresentada; (Incluído Qela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

IV - requisitos da contratação; (Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020) 

V - aitérios de medição e pagamento; Incluído la Medida Provisória nº 926. de 2020)_ 

VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 
(Incluído ~la Mediçla Proyisória nº 92.6.--º-ª.L02Q) 

a) Portal de Compras do Governo Federal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

b) pesquisa publicada em mídia especializada; (Incluído pela Medida Provisória nº ~e.. de 202Q) 

e) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo; (Incluído pela Medida Provisória nº 926 
de 2020) 

2.02Q) 
d) contratações similares de outros entes públicos; ou (Incluído pela Medida Provisórja nº 92f2, de 

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, 
de 2020) 

VII - adequação orçamentária. {Incluído gela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa 
\ de preços de que trata o inciso VI do caput. {Incluído gªla Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso V1 do caput não impedem a 
contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação 
de preços. hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, 
de 2020) 

Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço. a autoridade 
competente. excepcionalmente e mediante justificativa. poderá áaspensar a apresentação de dOCLmentação 
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda. o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação. 
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o 
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7° da Constituição. .(Incluído gela Medida 
e .r.9visória.o..?....92..6..Jie..2Q~.Q) 

An:. 4°-G Nos casos de licitação na modalidada pregão. eletrônico ou presencial. cujo objeto seja a 
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os 
prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. (lrn:;!,yíg_Q_~edlda Provisória nº 
926, de 2020) 

§ 1 ° Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar. este será arredondado para o 
número inteiro antecedente. (Lf'lP.!Y.íQQ..~_Medid,.j..PIQYisória 11º 92.§,....@ •. 2º6.Q) 



§ 2° Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. .(Incluído pela 
Medida Provisória nº 926, de 2020). 

§ 3° Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art.. 39 da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput {Incluído i:1etª-Medida PrQY.isória nº 926,_~ 
2020) 

Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública. .(Incluído ~la Medida Provisória nº 926, de 2020). 

Art. 4º-1 Pa-a os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a administração pública 
poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato. 
(Incluído ~la Medida Provisória nº 926, de 2020) 

Art. 5° Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de: 

1 - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus; 

li - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus. 

Art. So É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. 

§ 1° A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 

§ z> O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, 
suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao 
sigilo das informações pessoais. 

Art. So-A Ficam estabelecidos os seguintes limites para a concessão de suprimento de fundos e por 
item de despesa, para as aquisições e contratações a que se refere o caput do art. 4°, quando a 
movimentação for realizada por meio de Cartão de Pagamento do Governo: .(Incluído Rela Medida 
Provisória nº 926, ge 2020). 

1 - na execução de serviços de engenharia, o valor estabelecido na alínea "a" do inciso I do caQut do a.r.t 
23 da Lei n° 8.666. de 21 de iunho de 1993; e (Incluído pela Medida Provisória nº 929, de 2020) 

11 - nas compras em geral e outros serviços, o valor estabelecido na ªlínea "a" do inçj$..9_Jl.Jiº-~R.YLl:1Q 
art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993. (Incluído pela Medida Provisória nº 926. de 2020). 

Art. 6º-B Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei n~ 
12.527. de 2011 . relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata 
esta Lei. {Incluído pela Medida Provisória nº 928, de 2020} 

§ 1 ° Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas 
entidades da administração pública ~os servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou 
equivalentes e que, necessariamente, dependam de: !Incluído 12eta Medida Provisória nº 928, de 2020) 

1 - acesso presencial de agentes pli>licos encarregados da resposta; ou 
Pr0Vl5Qria nº 5~,_QtiO~} 

.(Incluído pela Medida 

11 - agente público ou setor prioritariamente envolvido com as medidas de enfrentamento da situaçao ae 
emergência de que trata esta Lei. (lncluido pela Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 2!' Os pedidos de acesso à informação pendentes de resposta oom fundamento no disposto no § 1 º 
deverão ser reiterados no prazo de dez dias, contado da data em que for encerrado o prazo de 
reconhecimento de calamidade púbica a que se refere o Q.9_çr~o ~~tivo nº 6, de 20 de mí)_rço d-ª. 
~020. _{.!Dcl4.í.d.QJ;iela Mes:iida Provl§6r1ª.n':..~28,.J;l..l;l_202Q) 



§ 3° Não serão conhecidos os recursos interpostos contra negativa de resposta a pedido de informação 
negados com fundamento no disposto no§ 1°. _{!!lcluído pela Medida Provísória nº 928, de 2020} 

§ 4° Durante a vigência desta Lei, o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso a informações 
de que trata o art. 10 da Lei nº 12.527, de 2011, será exclusivamente o sistema disponível na intemet._(lncluídQ 
~la Medida Provisória nº 928, de 2020) 

§ 5° Fica suspenso o atendimento presencial a requerentes relativos aos pedidos de acesso à 
informação de que trata a Lei nº 12.527, de 2011. (Incluído ~edida Provisória nº 92~. de 2020} 

Art. 6°-C Não correrão os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados processados 
em processos administrativos enquanto perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo_nº 
Q, de 2020. _(Incluído pela Medida Provisória n° 928, de 20201 

Parágrafo único. Fica suspenso o transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.112. de 1990, na Lei nº 9.873, de 1999. na Lei nº 12.,.846,_g_e 201ª, e nas 
demais nonnas aplicáveis a empregados públicos. ílnctuído pela Medid,!3 Provisória nº 928, de 202º) 

Art. 7° O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização do 
disposto nesta Lei. 

~-- Art. ao Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente 

\ 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4°-H, que 
obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecidos. (Redação dada Rela Medida Provisória nº 926, 
de 2020). 

Art. go Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 1ggo da Independência e 13:20 da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Sérgio Moro 
Luiz Henrique Mandetta 

Este te.xto não substitui o publicado no DOU de 7.2.2020 

* 



~ ~ROSi~o de motivos 

Presidência da República 
Secretaria~Geral 

Subchefía para Assuntos Jurídicos 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936, DE 1~ DE ABRIL OE 2020 

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 
trabalhistas complementares para enfrentamento do 
estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavirus (covid-19), de 
que trata a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e 
dâ outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 

-"'\ seguinte Medida Provisória, com torça de lei: 

\ 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Medida Provisória institui o Programa Ernergencíal de Manutenção do Emprego e da Renda e 

dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavirus (covid-19) de que trata a Lei nº 13.979. de 6 de fevereiro dE! 

202.Q. 

CAPÍTULO li 

DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO 00 EMPREGO E DA RENDA 

Seção 1 

Da instituição, dos objetivos e das medidas do Programa Emergenclal de Manutenção do Emprego e da 

Renda 

Art. 2° Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação 

durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1° e com os seguintes objetivos: 

1 - preservar o emprego e a renda; 

11 - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e 

111 - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de 

omerg6 ncia do s;aúdo públíca. 

Art. 3" sao meok:la:s oo Programa Emeryencial oe Manutençao do Emprego e da Renda: 

1 - o pagamento de Beneficio Emergenc:ial de Preservação do Emprego e da Renda; 

li - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e 

111 - a suspensão temporária do contrato de trabalhe. 



\ 

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de 

economia mista, induslve às suas subsidiárias, e aos organismos internacionais. 

Art. 4° Compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares necessárias à sua 
execução. 

Seção li 

Do Beneficio Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 

Art. 5° Fica criado o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, a ser pago nas 
seguintes hipóteses: 

1 - redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 

11 - suspensão temporáóa do contrato de trabalho. 

§ 1° O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será custeado com recursos da 
União. 

§ 2° O Benefício Emergencíal de Preservação do Emprego e da Renda será de prestação mensal e devido a 

partir da data do inicio da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de 

trabalho, observadas as seguintes disposições: 

1 - o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a 

suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de dez dias, contacto da data da celebração do acordo; 

li - a primeira parcela será paga no prazo de trinta dias, contado da data da celebração do acordo, desde 

que a celebração do arordo seja informada no prazo a que se refere o inciso I; e 

Ili - o Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada 

de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. 

§ 3º Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto no inciso I do § 2°: 

1 - ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e 

de salário ou da suspensão temporána do contrato de trabalho do empregada, inclusive dos respectivos encargos 

sociais, até a que informação seja prestada; 

11 - a data de início do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será fixada na data 

em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o beneficio será devido pelo restante do período 

pactuado; e 

111 - a primeira parcela, observado o disposto no inciso li, será paga no prazo de trinta dias, contado da data 

em que a informação tenha sido efetivamente prestada. 

§ 4º Ato do Ministério da Economia disciplinará a forma de: 

1 - transmissão das informações e comunicações pelo empregador; e 

li - concessão e pagamento do Beneficio Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. 

§ 5º o recebimento da Benefielo Emergenelal de Preservação dO Emprego e da Renda não impede a 
concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vter a ter direito, desde que cumpridos 



os requisitos previstos na Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no momento de eventual dispensa. 

§ 6° O Beneficio Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será operacionalizado e pago pelo 

Ministério da Economia. 

§ 7° Serão inscritos em dívida ativa da União os aéditos constituídos em decorrência de Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se 

aplica o disposto na Lei nº 6.830. de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. 

Art. S° O valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda terá como base de 

cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5° da Lei nº 

7.9~fi, de 1990, observadas as seguintes disposições: 

1 • na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, será calculado aplicando-se sobre a base de 

cálculo o percentual da redução; e 

li - na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, terá valor mensal: 

, a) equivalente a cem por cento do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese 

prevista no caput do art. 80; ou 

b) equivalente a setenta por cento do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, na hipótese 

prevista no § 5° do art. ao. 

§ 1º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago ao empregado 

independentemente do: 

1 - cumprimento de qualquer período aqLÃsitivo; 

li - tempo de vínculo empregatício; e 

111 - número de salários recebidos. 

§ 2º O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido ao empregado que 

esteja: 

1 - ocupando cargo ou emprego público, cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de 

mandato eletivo: ou 

li - em gozo: 

a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes Próprios 

de Previdência Social, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei nº 8.213. de 24 de i!Jlho d~ 

1991; 

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e 

c) da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2°-A da Lei n• 7 .998, de 199Q_. 

§ 3" O empregaào com mais ae um vinculo formal de empr-ego poderá receber cumulativamente um 

Beneficio Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para cada vínculo com redução proporcional de 

jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto 
no caput do art. 18 e a condição prevista no § 3° do art. 18, se houver vinculo na modalidade de contrato 

intermitente, nos termos do disposto no ~ª':Ji.Q..-ªL44~ .. -'2-ª-.Cw:!~~l~RJ:jª,§ J....1;1J§_çlç __ JJ.absl.bQ,_ç1P..r.Q ªºª,.R.eJg 
Q 19.:.1..fitl O 
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§ 4° Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar em valores decimais, o valor a ser pago 
deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. 

Seção IH 

Da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário 

Art. 7° Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá acordar a 

redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até noventa dias, observados 
os seguintes requisitos: 

1 - preservação do valor do salário-hora de trabalho; 

li - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao 
empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias conidos; e 

Ili - redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes percentuais: 

a) vinte e cinco por cento; 

b) cinquenta por cento; ou 

c) setenta por cento. 

Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de 
dois dias corridos, contado: 

1 - da cessação do estado de calamidade pública; 

li - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e redução pactuado; 

ou 

Ili - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o 

fim do período de redução pactuado. 

SeçãoN 

Da suspensão temporllrt• do contrato de trabalho 

Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1°, o empregador poderá acordar a 

suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias. que 

poderá ser fracionado em até dois períodos de trinta dias. 

§ 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre 

empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias 

corridos. 

§ 2º Durante o período de suspensão temporána do contrato, o empregado: 

1 - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e 

li - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado 

facultativo. 

§ 3º o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias comdos, contado: 



1 - da cessação do estado de calamidade pública; 

11 - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão 

pactuado; ou 

Ili - da data de comunicação do empregador que infonne ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o 

fim do período de suspensão pactuado. 

§ 4° Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver as 

atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, 

ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito: 

1 - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período; 

li - às penalidades previstas na legislação em vigor; e 

Ili - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. 

§ 5° A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 

·, · (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados 

mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do 

empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no caput e 

no art. 9°. 

\ 

Seção V 

Das disposições comuns às medidas do Programa Emergenciat de Manutenção do Emprego e da Renda 

Art. go O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda poderá ser acumulado com o 

pagamento, pelo empregador, de ajuda compensatória mensal, em decorrência da redução de jornada de trabalho 

e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho de que trata esta Medida Provisória. 

§ 1 ° A ajuda compensatória mensal de que trata o caput: 

1 - deverá ter o valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva; 

11 - terá natureza indenizatória; 

111 - não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste 

anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado; 

IV - não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a 

folha de salários; 

v - não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tem120 de ServiÇQ - FGTS, 

instituído p_ela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e pela Lei Comglementar nº 150,..fill 1º de_junho de 201~; e 

VI - poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa 
jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. 

§ 2º Na hipótese de redução proporcional de jornada e de salário, a ajuda compensatória prevista no caput 

não integrará o salário devido pelo empregador e observará o disposto no § 1º. 

Art. 1 o. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5°, em decorrência da redução da 
Jornada de trabalho e de ealârto ou da eutpen1lo tempor•r1a do contrato de trabalho de que trata esta Medida 



Provisória, nos seguintes termos: 

1 - durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária 

do contrato de trabalho; e 

li - após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário ou do encerramento da suspensão 

temporária do contrato de trabalho, por período equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão. 

§ 1° A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego previsto 

no caput sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, 

de indenização no valor de: 

1 - cinquenta por cento do salário a que o empregado teria direíto no período de garantia provisória no 

emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e 

inferior a cinquenta por cento; 

li - setenta e cinco por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no 

emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a cinquenta por cento e 

-~' inferior a setenta por cento; ou 

Ili - cem por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, 

nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a setenta por cento ou de 

suspensão temporária do contrato de trabalho. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa do 

empregado. 

Art. 11 . As medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato 

de trabalho de que trata esta Medida Provisória poderão ser celebradas por meio de negociação coletiva, 

observado o disposto no art. 7°, no art. 8° e no§ 1° deste artigo. 

§ 1º A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percentuais de redução de jornada 

de trabalho e de salário diversos dos previstos no inciso Ili do caput do art. 7°. 

§ 2° Na hipótese de que trata o§ 1º, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda de 

·· .. que trata os art. 5° e art. &> será devido nos seguintes termos: 
\ 

1 - sem percepção do Benefício Emergencial para a redução de jornada e de salario inferior a vinte e cinco 

por cento; 

11 - de vinte e cinco por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6° para a redução de jornada e de 

salário igual ou superior a vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por cento; 

111 - de cinquenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 6° para a redução de jornada e de 

salário igual ou superior a cinquenta por cento e inferior a setenta por cento; e 

IV - de setenta por cento sobre a base de cálculo prevista no art. 5<> para a redução de jornada e de salário 

superior a setenta por cento. 

§ 3º As convenções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser 

renegociados para adequação de seus termos, no prazo de dez dias corridos, contado da data de publicação 

desta Medida Provisória. 

§ 4º Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do 

contrato de trabalho, pactuados nos termos desta Medida Provlaôrla, deverão ser comunicados pelos 

·-·-·-··--··--···----------------------------···-·--··--·· .. 



empregadores ao respectivo sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua 

celebração. 

Art. 12. As medidas de que trata o art. 3° serão implementadas por meio de acordo individual ou de 

negociação coletiva aos empregados: 

1 - com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); ou 

li - portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o 

limite máximo dos beneftcios do Regime Geral de Previdência Social. 

Parágrafo único. Para os empregados não enquadrados no caput, as medidas previstas no art. 3º somente 

poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletiva, ressalvada a redução de jornada de trabalho e de 

salário de Yinte e cinco por cento, prevista na alínea •a· do inciso Ili do caput do art. 7°, que poderá ser pactuada 

por acordo individual. 

Art. 13. A redução proporcional de jornada de trabalho e de salârio ou a suspensão temporária do contrato 

de trabalho, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das 

\ , atividades essenciais de que tratam a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, e a Lei nº 13.979, de 2020. 

...... , 

Art. 14. As irregularidades constatadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho quanto aos acordos de redução de 

jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho previstos nesta Medida 

Provisória sujeitam os infratores à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990. 

Parágrafo único. O processo de fiscalização, de notificação, de autuação e de imposição de multas 

decorrente desta Medida Provisória observarão o disposto no Título VII da Consolida~o das Leis do Trabalho, 

ª Qrovada Qelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, não aplicado o critério da dupla visita e o disposto no art 31 da 

Medida Provisória nº 927. de 22 de marco de 2020. 

Art. 15. O disposto nesta Medida Provisória se aplica aos contratos de trabalho de aprendizagem e de 

jornada parcial. 

Art. 16. O tempo máximo de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do 

contrato de trabalho, ainda que sucessivos, não poderá ser superior a noventa dias, respeitado o prazo máximo de 

que trata o art. 8° . 

CAPÍTULO Ili 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Ourante o estado de calamidade pública de que trata o art. 1°: 

1 - o curso ou o programa de qualificação profissional de que trata o art. 476-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho,.Ê.Rrovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1943, poderá ser oferecido pelo empregador exdusivamente na 

modalidade não presencial, e terá duração não inferior a um mês e nem superior a três meses; 

li - poderão ser utilizados meios eletrônicos para atendimento dos requisitos formais previstos no Título _'{! 
da ConsQ.IJ.Qª~º das LeI.s do Trabatho,. aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,...Qe 1943, Inclusive para convocaçao, 
deliberatyão, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho; e 

Ili - os prazos previstos no Título VI da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei nº 

~ 452 , de 1943, ficam reduzidos pela metade. 

Art. 18. O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data de publicação desta 

Medida Provisória, noa termos do diapoato no !L~!3.l.&UltL.W,..Qt~~J11'º1i~ .çA =~J.J.J,.,.IJ.L.q_o_T.tlt>. !bQ . .,,.slP-J:2 .. Y. .. --ª 



Qelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. fará jus ao beneficio emergencial mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), pelo período de três meses. 

§ 1° O benefício ernergencial mensal será devido a partir da data de publicação desta Medida Provisória e 

será pago em até trinta dias. 

§ 2° Aplica-se ao benefício previsto no caput o disposto nos§ 1°, §&>e§ 7° do art. 5° e nos§ 1º e§ 2º do 

art. 6° 

§ 3° A existência de mais de um contrato de trabalho nos tennos do disposto no § 3° do art. 443 da 

Consolidação das Leis do Trabalho,--ªJ2rovada pelo Decreto-Lei nº 5.452. de 1943, não gerará direito à concessão 

de mais de um benefício emergencial mensal. 

§ 4° Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial de 

que trata este artigo. 

§ 5° O beneficio emergencial mensal de que trata o caput não poderá ser acumulado com o pagamento de 

outro auxílio emergencial. 

Art. 19. O disposto no CaQítulo VII da Medida Provisória n° 927, de 2020, não autoriza o descumprimento 

das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho pelo empregador. e aplicando-se as ressalvas ali 

previstas apenas nas hipóteses excepcionaclas. 

Art. 20. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 1º de abril de 2020; 199° da Independência e 1320 da República. 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Paulo Guedes 

·- ···-·-·--·-··--------·-- --------------------------------
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DO ESTADO DO PARÁ· EGPA 
Oln!tDr Geral: &anila da OUz Marinho Maciel 
Te!. : (91) 321~ / 6803 Fax: (91) 3214-6802 

SK'.RETMUA DE ESTADO DA FAZENDA· SEFA 
Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior 
Tel.: (91) 3222-5720 / 3218-4200 / 4324 Fax: (91) 3223-0776 

UNCO DO ESTADO DO PARÁ· BANPARÃ 
Presidente: Bra5lelno carlos Assunção da Silva 
Tel. : (91) 3348-3320 / 3209 fa,c: (91) 3223-0823 

JUNTA COM8lCIAL DO ESTADO DO PARÁ• JUCEPA 
Presidente: Olene Moreira Sabino Oliveira Blttencourt 
Tel.: (91) 3217-5801 / 5802 / 5803 F9x: (91) 3217-5840 

RCRl!TAalA OI! 1!51',uJO OI! !IAODe POl!IUCA • :5e:5PA 
Secretàrio: AIJer1D Bellrame 
lei.: (91)- / -»1/ 1805 Alx: (91) 'IOOCr-4849 

HOSPITAL OftUR LOYOI.A 
OlretDr Geral: José Roberto Lobato de Souza 
Tel. : (91) 3265 6529/6530 

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISl!RICÓRDIA DO PARÁ 
Presidt!llte: 8nlno Mendes Carmona 
Tel.: (91) 3241-S208 / 4009-2241 Fa,c: (91) 4009-2299 

FUN0aÇAo Cl!lffllO Dl! HEMonRAPIA 
E HEMATOUMõlA DO NIIÁ • HEMOPA 
Presklenll!: Pado ~ ClliRlo Bnlll<X) 8ezen'a 
"TI!!!. : t,1) :JMZ-O,O:, f ,1oú l"lllC: ('1) :IZ .. Z-O'!IO!I 

- - ------------- --------.. --···--- ·-·· 



fUNDAÇÃO PÚBLICA !STADUAL HOSPlTAL 
DE WNICAS GASPAR VIANNA 
Presidente: Alessandra Uma Leal 
Tel. : (91) 3276-5665 / 0601 Fax: (91) 3276-1150 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES- SETRAN 
Secretário: Antonio de Pádua de Deus Andrade 
Tel. : (91) 3218-7800 / 7&46 / 7805 3243-3256 filx: (91) 3231-5845 

COMPANHIA DE PORfOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PMÁ-CPH 
Presidente: Abraão Benassuly Nero 
Tel.: (91) 3201-3605 Fax: (91) 3201-3605 

AGtNclA DE REGULAÇÃO E CON11lOLE 
DE SERVIÇOS PíllUCOS - ARCON 
Diretor Geral: E~ Reis da Cna Filho 
Tel.: (91) 3213-3403 / 3241-1717 Fax: (91) 3213-3467 

Sl!CR!TAR!t- DI! ESTADO DI! D!Sl!NVOLVIMll!NTO 
AGROPECUÃRIO E DA PESCA - SEDAP 
Seaetário: Hugo Yutalca Suenaga 
Tef.: (91) 3226-8904 / 1363 filx: (91) 3226-7864 /3246-6168 

INSTIT\JTO DE TERRAS DO PARÁ • ITBlPA 
Presidente: Bruno Yoheijl Kono Ramos 
Tel .: (91) 3181-6500 / 6501 Pabx: 3181-6500 Fax: (91) 3229-9488 

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAi. 
Gerente Ex~: f-elpe Coilho ~ 
Tel .: (91) 3342-01S1 / 3342-0152 

\........, 
.CIA DE DEFESA AGROPECUÀRIA DO ESTADO 

O.. t>AR.Ã. ADEl'ARA 
Df retor Geral: GeoYanny Farac:he Maia 
Tel.: (91) 3210-1104 / 1102 Fax: (91) 3210-1105 

EMPRESA DE ASSISTlNc:IA TÚNICA E EXJEN5Ao 
RURAL DO ESTADO DO PARÁ- ENATER 
Presidente: Oeide Maria Amorim de OIM!n Martins 
Tel.: (91) 3256-0150 Fax: (91) 3256-001S 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AN8IENTE 
E SUSTENTUILIIMDE- SENAS 
Seaetário: José Mauro 6 de Almeida 
Tel. : (91) 3184-3330 / 3341 Geral: 3184-3300 Fax: (91) 3276-8564 

INSTIT\JTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESJAL E DA 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ· IDER.OR-elo 
Presidente: Karta Lessa Bengtson 
rei.: (91) 31a+33n / 3362 Fax: (91) 3184-JJn 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚIUCA 
E DEFESA SOCIAL • SEGUP 
Secretário: Ualame Fialho Machado 
Tel.: (91) 3215-2200 / 3215-2255 Fax: (91) 3225-2644 

POÚCJA MILITAR DO PARÁ- PM 
Comandante Geral: Cel. QOPM José Oilson Melo de 5ouza Junior 
Tel_,.;, (91) 3214-0601/(91) 3342-5672 

' 
.-\ X> DE BOMBEIROS MIUTAR DO PMÃ- C8M 

.:omandante Geral: CR. BM Hayman Apolo Gomes de Souza 
Tel.: (91) 4006-8313 / 8352 / 83'36 Fax: (91) 3257·7200 

POÚCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ 
Delegado Geral: Alberto Henrique Teixeira de Barros 
Tel.: (91) 4006-9045 Fax: (91) 3252-00SO 

CENTRO DE PEIÚCIAS aEN'JD'ICAS RENATO CHAVO 
Diretor Geral: C.elso da Silva Ma.scarenhils 
Tel. : (91) 4009-60U Geral: ~75 Fax: (91) ~16 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÃ • DETRAII 
Diretor Superintendente: Marcelo Limil Guedes 
Tel.: (91) 321+6253 / 6256 fax: (91) 3214~249 

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SEAP 
Soerct.óno : .)~~&o.do ClW"l'nõ 

Tel. : (91) 3239-4229(4230 • Publica: (91) 3239-4253 

SECRETARJA DE ESTADO DE CULTIIRA- SECULT 
secretárta: Ursula \lldal Santlclgo de Hendonr;a 
Tel .: (91) 4009-8736 / 8740 Fax: (91) '4009-8740 

FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ· FCP 
Presidente: Joio Auousto Vieira Marques Junior 
Tel.: (91) 3202-4350 / 4333 Fax: (91) 3202-4351 

FUNDAÇÃO CARLOS &c--=s 
Superintendente: Maria da Glória Boullosa caputo 
Tel.: (91) 3201·9471 / 9478 fax: (91) 3201-9476 

SECRETARIA DE l!STADO DE COMUNICAÇÃO -~ 
Seaetilrto: Parsifal de Jesus Pontes 
'Tel.: (91) 3202•0')31 / 0901 l"IIX: (.,1) 3202--0,0:, 

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODlf'USÃO · fUNTELPA 
Presidente: HiMlert Hil Carreira do Nascimento 
Tel.: (91) 3228-0838 /-4005-7746 Fa,c: (91) 3226-6753 

SECRETARIA DE l!SJ'ADO DE R>UCAÇÃO - Sl!DUC 
Seaetárlo: Elieth de Fátima da Silva Braga 
Tel.: (91) 3211-5107 / 5160 / 5161 Fax: (91) 3211·5026 

UNIVERSIDADE DO l!STADO DO PARÁ - UEPA 
Reitor: Rubens cardoso da Silva 
Tel.: (91) 3244-Sln fa,c: (91) 3244-5460 

SECRETARIA DE l!STADO DE ASSJSTiNCIA SOCAL, 
TRAIIALHO, O.REGO E RENDA - SEAST!R 
Secretário: Inooi!ncio Renato Gaspartm 
Tel.: (91) 3254-1373 

RINDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
DO PARA- FASIPA 
Presidente: Miguel fcmlnato Gomes dos Santos Júnior 
Td.: (91) 3204-0201 Fax: (91) 3204-0201 

NÚCLEO DE GEltENCIAMENTO DO PROGRAMA 
DE NICROCIIÉDITO • CREDCIDADÃO 
Geren'2 EioealtM): Tercio Junior Sousa Nogueira 
Tel.: (91)3201-9555 

SKIIETARIA DE ESTADO DE JUSnÇA E DIREITOS 
Hl»IMOS-SEJUDH 
Secn!tário: Hugo Rogério Sannanho Barra 
Tel.: (91) 4009-2700 / 2722 / 2723 / Fax: (91) 3n5-1632 / 3242-9651 

Sl!CRUARIA DE ESTADQ DE DESENVOl.VIMl!NTO 
KIONONICO, NINEltAÇAO E ENERGIA- SEDEME 
Secretário: lran Ataide de Uma 
Tel: (91) 3110-2550 

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ 
Pn!sidet lb!. 
Tel.: (91) 3224-2663 

COMP~HIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DO PARA· CODEC 
Presidente: ltMala de Castro Bitar 
Tel.: (91) 3236-2884 

~ DE NETllOl.OGIA DO ESTADO 
DO•-· JMETROPARA 
Preside,11.e. Cinlya Sllene de Uma SlmÕes 
Tel. : (91) 3246-2554 / 2404 / 1800 fax: (91) 3266-1526 

camtAJSDeAUS1'1!CIMeNTO DO PARÁ 5/A • Cl!ASA 
Presidente: Francisco Alves de Aguiar 
Tel.: (91) 320S-4020/4054/4055. 

SKR!TARJA De ESf~ D! DESl!NVOLYIMl!NTO 
uaMNO E GIRAS P69UCAS • SEDOP 
Secretário: Benedito Ruy santos cabral 
Tel.: (91) 3183-0002 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ· COSANPA 
Pl'esldenle: José Antonio De Angells 
Tel. : (91) 3202-8567 / 8514 Fax: (91) 3236-2199 

COM'ANHJA DE HAIIITAÇÃO DO ESrADO DO PARÁ· COHAB 
Plesidenre: Adler Gerclev Almeida da Slhlelra 
Tel.: (91) 3214-8500 / 8101 Fax: (91) 3243-0555 

NÚCLEO DE &ERSIQAMENTO DE TRANSPORn METROPOLITANO 
Diretor Geral: fduardo de c.astto Rl>elro Júnklr 
Tel: (91) 3110-8450 

SECRET~ Df ESTADO DE CllN.CIA. ffCNOLOGIA 
E EDUCA,ÇAO ttaaCA E TECNOI.ÓGICA - Sl!CTET 
Secrelário: caitos Edlson de Almeida Maneschy 
Td.: (91) 4009-2510 / 4009-2512 l'alc: (91) 3242-5969 

RN1DAÇioAJMZ6tuA DE AMPARO A ESTUDOS 

C' rttlllqU- - -" Plesldelll.e: Clrlas Edlslln de Almeida Maneschy _ _ , (91) 3223-2SGO 

EMPUSA DE'IECNOIOQJA DA INFORMAÇÃO 
E~ DO ESTADO DO PARÁ· PRODEPA 
Presidenta: Marms AnlDnio Brandão da Costa 
Tel.: (91) 3344-5201/ 5208 / 5217 Fax: (91) 334+5204 

SECRETMIA DE ESrADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL 
Secretário: Al1lndo fl91ha da SIiva 
Tel. : (91) 3201-2300 Fax: (91) 3201-2331 

SECRET~ OE ESTADO DE TURISMO • SETUR 
SeaetâriD:Mmé~ Dias 
191.: (91) ::S111>-l!01» 
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EXECUTIVO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

D E C R E T O NO 107, DE 1e DE MARÇO DE 2020 
Declara situação de emergência nos Municípios da Região Metropolitana 
de Belém em virtude da ocorrência de impacto a nível adverso severo ou 
chuvas int:ensas (COBRADE 1.3.2.1.4) 
O GOVERNADOR 00 ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, ind~s Ili, V e XXI, do Constitulc;6o E3tadual, e 
Considerando as chuvas intensas ocorridas desde o dia 7 de mar-ço de 2020 na 
Região Metropolitana de Belém, que causaram diversos eventos adller.;os taiS 
como alagamentos de vários baim>S, múltiplas quedas de árvores, desmOn>
namentos e enxurradas, com aumento substancial de ocom!ndas registadas 
pelo Corpo de Bombeiros MIiitar; 
Considerando a competência estabelecida no art. 70, inciso VII, da Lei 
Federal no 12.608, de 10 de abnl de 2012; 
ConSlderando o Parecer Técnico nO 04/DIVOP/CEOEC-PA da Coordenado
ria Estadual de Defesa Civil e as informações constantes no Processo nO 
2020/218558, 
DECRETA: 
Art. 1 o Fica dedarada a existência de situação de emergência em virtu
de da ocorrência de impacto a nivel adverso severo oo chtNas intensas 

~ ~RADE t.3.2.1.4), oconidas a partir do dia 7 de março de 2020 até a 
. nt:e data, no âmbito da Região Metropolitana de Belém. 

Are. 2° Em conformidade com o estabelecido no art. so, Incisos XI e XXV, 
d11 Constltutç!io d11 Repúblico Fedenitlva do Brllsll, flcem autorizades as au
toridades administrativas e os agentes de deresa civil, diretamente respon
sáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de rtsco lml~: 
1 - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da nolt:e, mesmo sem o 
consentimento do morador, para prestar socono; 
II - usar da propriedade, induslve particular, em circunstancias que pos
sam provocar danos ou prejUizos ou comprometer a segurança de pessoas, 
instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando
se ao proprietário Indenização ulterior, caso o uso da propriedade cause 
danos. 
Art. 30 Ficam autorizados os órg!os estaduais a procederem contratações 
emergenciais que se fizerem necessárias ao atendimento das emergências 
decorrentes do evento descrito no art. 10 deste Decreto, observado o dis
posto na Lei Federal nO 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Art. 40 Este DecretD entra em vigOr na data de sua publicação, limitando-se a 
sua eficácia ao prazo de 180 (anx> e Oltlenta} dias a partir do inldo da vtg@nda. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 16 de março de 2020. 

HELDER BARIIALHO 
Governador do Estado 

D E C R E T O NO 608, DE 16 DE MARÇO DE 2020 
Regulamenta a concessão de beneficio eventual às familias em vulnerabili
dade social decorrente de calamidade pública e de Situação de emergência, 
ocasionadas por forteS chwas que causaram deslizamentos, inundações, 
e'"··•1rradas e alagamentos, ocorridos no prtmelro quadrimestre de 2020 

\ ,tado do Pará. 
, -,,OVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, Inciso V, da Constituição Estadual, e 
Considerando a necessidade de adoçJo de meddas urgentes para garantir 
assistência a familias em vulnerabilidade social atingidas pelas fortes chu
vas e alagamentos que atingem o Estado no primeiro quedlimestre do ano, 
garantindo recursos finaoc-eiros mlnimos ao recomeço dessas familias; 
Considerando o dsposto na Lei Federal rfJ 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
na Lei estadual no 7.789, de 9 de janeiro de 2014, e no§ 20 do art. 23 da Lei 
Estadual no 8.891, de 23 de Julho de 2019, 
D E CRETA: 
Art. 1 o Este Decreto estabelece as regras de c:oncessão de beneffdo even
tual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calamidade pública 
e de situação de emeroeric1a, ocasionadas por fortes chuvaS que causaram 
deslizamentos, Inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no pri
meiro quadrimestre do ano de 2020 no Estado do Pará. 
Art. 20 o beneficio previsto no art. 1° deste Decreto será prestado na for
ma de auxilio financeiro, em parcela única, no valor ele R$ 1.045,00 (mil e 
quarenta e cinco reais) por família atingida, destinando-se a prover capa
cidade Rnancelra para a recomposlÇlo elos danos causadOS a sua moraclla 
e aos bens móveis nela existentes. 
Art. 30 o beneficio será destinado às familias que atendam, C111J1ulativa

mente, as seguintes condições: 
1 - possuir renda familiar de até três 3 (três) salários mínimos; 
11 - residir em Imóvel que tenha sido direta e gravemente atingido por 
fortes chuvas que causaram deslizamentos, Inundações, anxurradas e ala
gamantoc, conform•: 
11) Deaeto Municipal de declaração de calamidade públlal ou sltuac;.llo de emer
gência que tenha sido devidamente homologado pelo Estado do Pará, na forma § 
30 do art. 20 da Lei Estadual no 5.774, de 30 de l'IOlll!fflbro de 1993; ou 
b) Decreto Estadual de declaraçl!io de calamidade publica ou sltuaçao 
de emergência . 

DOCUMENTO 1 

Segunda-feira, 16 DE MARÇO DE 2020 

§ 1° Entende-se como família, para fins deste Decreto, o conjunto de pes
soas com vinculos afetivos que residam em um mesmo Imóvel. 
§ 2° A venftcação do cumprimento do requisito do inciso I do art. 30 deste 
Decreto poderá ser feito por melo de autodeclaração do beneficiário que 
responderá pela veracidade das Informações prestadas. ' 
Art. 4° O cadastramento das famílias beneficiadas pelo disposto neste 
Decreto é de responsabilidade da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e 
será realizado até 30 de abril de 2020. 
Parágrafo únia>. A Secretaria de Estado de Assistência Social, Emprego e 
Renda (SEASTER) e a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB 
-Pará) atuarão em conjunto com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
para cadastramento das familias em cumprimento aos requisitos previstos 
neste Deaeto. 
Art. So Realizado o cadastramento e verificado o cumprimento dos requisitos 
deste Decreto, o pagamento do auxílio pecuniário será feito por meio de car
t/10 magMUa> íomeddo pelo Banco do Estado do Pará (BANPARÁ S/A) . 
Art. 6° O beneficio deverá ser utilizado pelo beneficiário para saques nas 
1191!nci11s do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ S/A), no prazo máximo de 
6 (seis) meses, a contar da liberação. 
ParáfJra(o úniCO. A n3o utilização ou o saldo remanescente não utHizado no 
perfodo i>l'E!lll51I) no atpélt deste artigo dever.1 ser devolvido pelo Banco do 
Estado do Pará (BANPÁRÁ S/A) ao Tesouro Estadual, Independentemente de 
oomunicaçao ao beneftcl4rio. 
Art. 70 Os recursos necessários ao pagamento do auxlllo financeiro, cor
rerão pelas dotações já consignadas no Tesouro Estadual que serão des
tacados ou realocados à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil a quem 
competirá a execuc;ao, transitoriamente do beneficio, a familias atingidas 
pelas fortes chwas e alagamentos. 
Art. 80 A relaçio com os beneficiários deste Decreto será divulgada no Di
árto Ol'ldal do Estado, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a liberação 
do beneficio. 
Art. ,90 Este Decreto entta em vigor na data de sua publicação. 
PAlAQO 00 GOVERNO, 16 de março de 2020 . 

HELDER BARISALHO 
Governador do Estado 

D E C R. E T O Nº 609, DE 145 DE MARÇO DE 2020 
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, 
a pandemia do corona virus COVID-19. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe 
c:onfere o art. 135, inciso III, da ConStitulção Estadual, e 
Considerando o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da 
Saúde, como pandemia o surto do carona vírus COVID-19; 
considerando o diSDOsto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, 
DECRETA: 
Art. 10 Este Deaeto dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no llmblto 
do Estado do Pará, a pandemia do corona vírus COVID-19. 
Art. 20 Aca suspenso, pelo prazo de 15 (quinze) dias, o seouinte: 
1 - o licendamento e/ou autorização para eventos, reuniões e/ou manifes
tações, de caráter público ou privado e de qualquer espécie, com audiência 
maior ou Igual a SOO (quinhentas) pessoas; 
li - a utllizaçlio de ponto biométrico nos órgãos etou entidades da Admi 
nistração Pública Estadual Direta e Indireta, devendo ser adotado outro 
melo que ateste a frequência, na forma do Decreto Estadual nº 333, de 4 
de outubro de 2019; 
UI - deslocamento nacional ou lnt:emadonal de servidores públicos, empre
gados públicos e colaboradores eventuais da AdminiStn!lção Pública Estadual, 
salvo a~ expressa do Olefe da casa Ovil da Govemadoria do Estado; 
IV - awndimento presencial nos órgãos e entidades da Administração Pú
blica Estadual, quando este puder ser mantido de modo eletrõnlco ou te
lefõntco; e 
v - agendamento de novos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder 
Executivo Estadual, ainda que fora do prazo mencionado no caput deste 
artigo, enquanto estiver vigente o presente Decreto. 
Art. 3º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta 
e Indireta poderao, a seu oitério, autorizar: 
J - a realização de teletrabalho, especialmente aos servidores e emprega
dos públieos que: 
a) tenham idade maior ou Igual a 60 (sessenta) anos; 
b) apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, 
câocer; diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência, devidamente com
provadas por atestado médico público oo prtvado; ou 
c) apresentem febre ou Sintomas respiratórios (tosse seca, dor de gargan
ta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das 
asas nasais), independent:e de atestado médieo. 
Parágrafo único. A 5ecretarta de Estado de Saúde Pública (SESPA) e a Secre
tarta de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) deverão publicar 
protocolo de ~ .aos GGf"Vfdorec • empregadoc púbUcoc Q\.IG ~ at.t"n
tarem na fOnna do ildso li do caput de!à artigo, espedalment:e para Rns de 
lnvMtlQadlo .. oanb'OII! ef)ldemlolóQlm. 
Art. 40 ObseNado o disposto neste Decreto, nca mantJOO o expeo1ente em 
todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e 
Indireta, lnduindo-5e a rede pública estadual de ensino. 
Art. 50 Respeitadas as atribuições da AQêncla Nacional de Vigilância Sa
nitária, a Secretaria de Estado ele Saúde Pública (SESPA) deverá adotar 
medidas a,mp1e,11enta.es de controle san1tãno nos portos, aeroportos, ter
minais rod<NIM1os e hidrovljrlos do Estado do Pará. 
AR. 6º lõ-~ entra _._ vlQC)r na data da s:u.a public:açJo a podará ;ar 
revisto II qualquer t:empo. 
PALÁCIO 00 GOVERNO, 16 de marc;o de 2020. 

Hl!LDER BARIIALHO 
Governador do Estado 

Protocolo: 534258 
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, PREFEITURA DE 

,.~,~ MELGAÇO Gabinete do 
Prefeito 

DECRETO Nº 0087 /2020 
DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

Dispõe sobre as medidas de enfrentamento. 
no ômbito do Estado do Paró, à pandemia 
do novo coronavírus COVID-19. 

O Senhor, JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS. PREFEITO MUNICIPAL DE 
MELGAÇO, Estado do Porá, usando de suas atribuições legais, etc. 

CONSIDERANDO o reconhecimento~ por porte da Orgonizaçõo Mundial da Saúde, 
como pandemia o surto do coronavírus Covid- t 9; 

CONSIDERANDO o disposto na lei Federal nº 13. 97{J •. de 06 de fevereiro de 2020; 
e,•~ .. , 

J. - r 

CONSIDERANDO o decreto nº IIJ9 ~ ?!.~ c:f~:~ Ç~.~ -do Governo do Estado 
Poró. .. .. ... . " · " · · : •;, •.'~:·:~, 

, ' :.~ < -~,' •· }, 
. .,'-

CONSIDERANDO o necessi"ff&f.'citcj~ a1i'éc~ ar medidas emergenciais e 
temporárias. a fim de cof\'ter ó propagação da ihfecçõo e transmissõo local. 
preservando a saúde da população em• oerd. ~ ·comç:, •·regular prestaçõo de 
serviços públicos da Administraçoo Direto· e Indireta do Município de Melgaço/Pó. 

Art. 1 mbito 

e/ou 

manifestações, de coróter púbico ou privado e de qualquer espécie, com 

audiência maior ou igual o 30 (trinta) pessoas: 

li - O deslocamento, no interesse do serviço, estadual ou nacional de 

servidores públicos, empregados públicos e colaboradores eventuais da 

Administração Pública municipal. salvo autorização expresso do governo 

municipal; 

Ili - a concessão e o gozo de férias. licença-prêmio ou licença poro 

tratar de interesses particulares nos órgãos e entidades da área de 
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segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para 

contenção da pandemia. 

Art. 3º. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta poderão, a seu critério, autorizar: 

1 - A realização de trabalho remoto, especialmente aos servidores e 

empregados públicos que: 

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

b) estejam grávidas ou sejam lactantes; 

c) apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças 

cardiovasculares, côncer, diabetes, hipertensão ou com imunodeficiência. 

devidamente comprovadas por at~stado ~o público ou privado; 
• -~,(. ' ' . i,; .. ',. 

d) apresentem febf~ ou_ .~inf~:·;~,ofórios (tosse seca, dor de 
'~.. . • ,, :, .' . : :•?;, " . •,:j-r,t:\· ~· '~ô 

garganta. mialgia, ce~· e .,;;:Pt.~ ra9~9.S;:~culdade para respirar e 

batimento das asas nas~L i;n:dependent; ·-de ~ ~stado médico; ou 

e) tenham retornado de viagem a local onde hajÓ casos confirmados 

de transmissão sustentada da COVID-19; e 

regress· 

§ 2°. A Secretaria de Municipal de Saúde Pública (SEMSA) e a Secretaria de 

Administração (SEMAD) deverão pubficar protocolo de atendimento aos 

servidores e empregados púbíicos que se ausentarem na forma das alíneas 

"c" e "d" do inciso I do caput deste artigo. especialmente para fins de 

investigação e controle epidemiológico. 

Art. 4º. Observado o disposto neste Decreto, fica mantido o expediente em 

todos os óraãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta. 
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§ 1 º. As aulas das escolas do rede pública municipal de ensino ficam 

suspensas até o dia 1 O de abril de 2020. 

§ 2°. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) regulamentaró o 

funcionamento mínimo das escolas municipais e demais órgãos vinculados, 

para cumprimento da obrigação descrita no parógrafo anterior. 

Art. 5º. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção do 

pandemia poderão. a seu critério, interromper ou suspender os afastamentos 

dos seus agentes, afim de atender ao interesse público. 

Art. 6°. Respeitadas as atribuições da Agência Nocional de Vigilôncia 

Sanitária (ANVISA), e a Secretaria,, Munici~- de Saúde Pública (SEMSA) 

deverá adotar medidas q~~P~~~~J~- ,~ !i~~,(t;ole sanitário nos portos, e 

hidroviários do Município :. ,'.Meg;ç~. . , 
;' : .<•\:. t!!~~- •-.;:,..-_, ·~--·-' 

Art. 7°. Seguindo os diretrii~;"& i Ministérios da Jtistiça e Segurança Pública e 

da Saúde, todo cidadão que adentrar no Territóoo · do Município de 

Melgaço, proveniente de local onde haja casos confirmados de transmissão 
-~r;:_-1;;.. o -- ' \\~' '; 1" -

dias. 

'ará a 

termos 

Art. 8°. Os prestadores. públicos ou privados. de serviço de transporte de 

passageiros ficam obrigados a disponibilizar álcool em gel 70º paro uso 

individual dos passageiros, bem como o higienizar bancos, pisos, corrimões e 

demais áreas de uso comum com desinfetante hipoclorito de sódio a O, 1 % a 

cada conclusão de trajeto municipal. 

Art. 9°. A comercialização do álcool em gel 700 no Município fica limitado o 

três unidades por consumidor. 
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Art. 10°. Este Decreto entra em vigor na doto de suo publicação e poderó ser 

revisto a qualquer tempo. de acordo com a evolução epidemiológico do 

COVID-19 no Município. 

Art. 11°. Eventuais prazos estabelecidos neste decreto poderão ser 

modificados o qualquer momento, conforme modificação do contato atual. 

Art. 12°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 13º. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Munici 

~: ;, ' ~ 

.. :) 

lgaço, em 20 de março de 2020. 

Registrado e Publicád~· nos'. termos do Cop~ do Art. 89 da Lei Orgônica 

Municipal na mesma data. 

çõo, em 20 de março de 2020. 
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DECRETO Nº 0089/2020, 10 de ABRIL de 2020 

............ 

DISPÕEM SOBRE AS MEDIDAS PREVENTIVAS E DE 
ENFRETAMENTO SOBRE A PANDEMIA DO CONVID-
19 NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO. 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 609 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as 
medidas de enfrentamento, no âmbito do Estado do Pará, à pandemia da corona vírus COVID-19; 

CONSIDERANDO portaria interministerial n!! 05 de 17 de março de 2020, que dispõe que para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, poderão ser adotadas" medidas de isolamento, quarentena, exames médicos 
compulsórias, coleta de amostras clínicas, entre outras. Além do disposto na Lei Federal n!! 13.979, de6 
de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o 
surto da corona vírus COVID-19; 

CONSIDERANDO as recomendações publicadas pelo Ministério Público: recomendação n2 001/2020 
MP/COORDENAÇÃO POLO MARAJÓ li; recomendação n!! 002/2020-MP/PJMEL; 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do decreto municipal n!! 0087 /2020 de 20 de março de 
2020. Haja vista que as medidas impostas mostraram se insuficientes no âmbito municipal; 

O Senhor, JOSÉ DELOCLEY PACHECO VIEGAS, prefeito municipal de Melgaço, Estado do Pará, 

usando de suas atribuições legais. DECRETA: 

Art.11 Este Decreto dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no âmbito do município de Melgaço, à pandemia 
do carona vírus COVID-19. 

Art. zq Fica suspenso, pelo período de vigência do decreto, o seguínte: 

1- a realização de eventos, reuniões, manifestações, encontros religiosos, carreatas e/ou passeatas, de 
caráter públíco ou privado e de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas; 

11- o deslocamento, no interesse do serviço, nacional ou internacional de servidores públicos, empregados 
públicos e colaboradores eventuais da Administração Pública Estadual, salvo autorização expressa do 
Chefe do Executivo municipal; 

Ili- a concessão e o gozo de férias, licença-prêmio ou licença para tratar de Interesses particulares nos órgãos 
e entidades da área da saúde ou de qualquer outro setor estratégico para contenção da pandemia; 

IV- todos os prazos dos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública municipal, incluso os 
de natureza disciplinar; 

§ 1!! O previsto no inciso VII não inclui a suspensão de prazos para pagamento de tributos. 
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Art. 3º Os titulares dos órgãos e entidades da Administração Pública municipal, poderão, a seu critério, autorizar: 

1- a realização de trabalho remoto, especialmente aos servidores e empregados públicos que: 

a) tenham idade maior ou igual a 60 (sessenta} anos; 

b) estejam grávidas ou sejam lactantes; 

e) apresentem doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, hipertensão ou 
com imunodeficiência, devidamente comprovadas por atestado médico público ou privado; 

d) apresentem febre ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, 
dificuldade para respirar e batimento das asas nasais), independente de atestado médico; ou 

e) tenha retornado de viagem a local onde haja casos confirmados de transmissão sustentada da COVID-
19; e 

li - a concessão de férias e licença-prêmio em unidades que possam ter sua carga de trabalho reduzida sem 
prejuízo ao serviço e ao atendimento à população. 

§ 1!! No caso do inciso 1, alínea "eu, o período de afastamento, a contar do regresso da viagem, será de 14 
(quatorze) dias. 

Art. 4º Observado o disposto neste Decreto, fica mantido o expediente em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta. 

§ 12 As aulas das escolas da rede públíca estadual seguirão o disposto no decreto estadual; 

§ 2!! A Secretaria municipal de Educação (SEMED) regulamentará o retomo das aulas no âmbito municipal; 

Art. 52 Os titulares dos órgãos de segurança pública e de saúde ou de qualquer outro setor estratégico para 
contenção da pandemia poderão, a seu critério, interromper ou suspender os afastamentos dos seus agentes, a 

fim de atender ao interesse público. 

Art. 6º Respeitadas as atribuições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); ARCON (agência de 
regulamentação e controle de serviços públicos do Estado do Pará); SETRAN (secretaria de estado de transporte); 

além das recomendações expedidas pelo Ministério Público, a Secretaria municipal de Saúde (SEMSA) deverá 
adotar medidas complementares de controle sanitário nos portos do município, supermercados e 
estabelecimentos comerciais em geral. 

Art.72 fica determinada a suspensão do tráfego intermunicipal de lanchas e barcos transportando passageiros, 
enquanto perdurar este decreto e nos termos do art. 12, IX do decreto estadual, ressaltando os seguintes termos: 

§1!! em casos de viagens de urgência (problemas de saúde ou profissional) poderá ser disponibilizado o número 
máximo de 03 (três) passaiiens de saída e entrada. por dia, em todos os trajetos possíveis (Melgaço, Breves, 
Belém, Macapá e Portel). 

§2!! Haverá a necessidade da embarcação ou o passageiro notificar, com antecedência mínima de 01 (um) dia a 
as autoridades sanitárias para estas promoverem a devida autorização, após realizem a triagem necessária . 
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§3!! Quanto a embarcação, esta deverá disponibilizar álcool em gel 70!! ou álcool 70!! para uso individual dos 
passageiros; a higienização dos bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum com desinfetante 
hipoclorito de sódio a 0,1% a cada conclusão de trajeto; manter o distanciamento entre os passageiros de no 
mínimo 1,Sm; não transportar quaisquer passageiros em pé. 

§4!! Caso seja identificado, por parte da equipe de fiscalização, qualquer embarcação em desacordo com estas 
regras, ficará determinado a retenção imediata da navegação e o responsável/proprietário será encaminhado 
para a delegacia de polícia, para que seja realizado procedimento cabível; 

§5!! Como penalidade, a embarcação que adentrar ao município de forma clandestina, sofrerá a aplicação de 
multa no valor de 1.000,00 (mil reais). Oportunidade na qual será lavrado um auto de infração, pelas autoridades 
sanitárias, e em moment~ posterior executado; 

§6!! Continua permitido, até última ordem, o fluxo de embarcações que objetivam unicamente o transporte de 

cargas para a manutenção do comercio no município; 

-~ §7!! É pertinentemente proibido a autorização de embarque de indivíduos com os sintomas da convid19 

Art. 8º Seguindo as diretrizes dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, todo cidadão que 
adentrar no Território do Estado do Pará, proveniente do exterior ou de local onde haja casos confirmados de 
transmissão sustentada da COVID-19, deverá seguir os protocolos indicados, que recomendam isolamento 
domiciliar de no mínimo 14 (quatorze) dias. 

§1!! O descumprimento da referida medida acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal do agente 
infrator, nos termos da Portaria lnterministerial n!! 5, de 17 de março de 2020; 

§2!! Deverá haver, por parte da equipe da vigilância em saúde, o registro do descumprimento das medidas por 
meio de relatórios circunstanciado, denúncias formais ou fotografias para então materializar a notícia crime para 
as autoridades competentes. 

Art. 911 Recomendado se à rede bancária local, que invista em propaganda para estímulo à utilização de meios 
alternativos ao atendimento presencial, a fim de evitar a aglomeração de pessoas em suas agências . 

§1!! Além do mais, fica todas as agências OBRIGADAS a disponibilizarem álcool em gel 702 ou álcool 70!! para os 
clientes, além de organizar o distanciamento mínimo nas filas de espera, através da demarcação do 
distanciamento no piso; 

Art. 10! Fica determinado o fechamento de praias, igarapé, balneários ou similares, academias, bares, 
conveniências, pubs, ou outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com ou sem entretenimento; 
restaurantes, pizzarias, hamburguerias, pastelarias, casas noturnas e estabelecimento similares, pelo prazo do 
decreto, excetuado o serviço de/íverye retirada de comida devidamente embalada. 

Parágrafo único. Fica proibido qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos estabelecimentos 
ou em suas adjacências. 

Art. 11! Fica autorizada a comercialização de vendedores ambulantes de produtos alimentícios. desde que 
estejam utilizando os EPl's (máscaras, gorros, luvas), conforme as boas práticas de manipulação e comercialização 
de alimentos regulamentado pela ANVISA. 
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Art. 1211 Haverá abertura parcial do comércio local, estando permitido o funcionamento de supermercados, 
farmácias, lojas de roupas, construção, eletrodomésticos, oficinas mecânicas e lava jatos, desde que seja 
observado o que segue: 

1- o comércio segue com o horário restringido das 7h às 14h com exceções dos supermercados, farmácias, 
correspondentes lotéricos, agências bancárias, clínicas, açougues, hortifrútis, padarias, correios, batedeiras de 
açaí e postos de combustível e borracharias, que funcionarão com horário de borracharias de 07h00min às 
18:00h; 

li- todos estes estabelecimentos listados no caput ficam obrigados a distribuir máscaras, luvas e álcool em gel ou 
70º ao seus funcionários; deverão higienizar seus equipamentos (carrinhos, cestas, etc.) a cada uso pelos clientes, 
como também, oferecer aos seus usuários alternativas de higienização (água/sabão e/ou álcool em gel ou 70º); 

Ili - a proibição de realização de cultos/eventos religiosos presenciais em igrejas, espaços públicos ou 
particulares; 

IV - todo estabelecimento de atendimento ao público fica obrigado a realizar marcação para filas, com a distância 
mínima de 1 (um) metro para pessoas com máscara e 1,5 (um e meio) metro para pessoas sem máscara, inclusive 
na sua área externa; 

Art. 13 Utiliza-se do poder de polícia, ficam os órgãos e entidades de fiscalização administração, equ ipe da 
vigilância sanitária, guardas municipais, além da polícia Civil e Militar, autorizados a aplicar sanções previstas em 
lei relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente, 
independente da responsabilidade cívil e criminal, tais como, de maneira progressiva: 

1 - Advertência; 

li - Multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e 

111 -em caso de reincidência, será aplicada embargo e/ou interdição de estabelecimentos. 

§12 As sanções previstas no caput poderão ser aplicadas pelas autoridades administrativas, que por meio de 
relatórios circunstanciados registrarão as ocorrências e notificarão o responsável pelo estabelecimento, por 

escrito. 

,.\ §22 Caso seja necessário, todas as autoridades públicas municipais, especialmente as mencionadas no caput 
deste artigo, que tiverem ciência do descumprimento das normas deste Decreto deverão comunicar a Polícia 
Civil, que adotará as medidas de investigação criminal cabíveis. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser revisto a qualquer tempo, de acordo 
com a evolução epidemiológica do COVID-19 do município. 

Registrado e publicado nos termos do caput do art. 89 da Lei Orgânica Municipal na mesma data. 

Assinado d~ forma clgital por 
JOSE DELCICLEY JOSE DELCICLEV PAOIECO 
PACHECO VIEGAS:91220181234 
VIEGAS:91220181234 = ZOZ0.04.lO IO:ZO~ 

JOSÉ DELCICLEV PACHECO VIEGAS 
Prefeito Municipal de Melgaço 

Melgaço, 09 de abril de 2020 

FRANCISCO PAULO VASCONCELOS FARIAS 
Secretário Municipal de administração 
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