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 DECRETO Nº. 0003 / 2021

 

 

 

Dispõe sobre a suspensão de todas as atividades no Ginásio Municipal Abraão Simão
Jatene pelo prazo de 30 dias, traz novas medidas excepcionais a serem adotadas pelo

Município de Nova Timboteua, visando impedir a propagação da COVID-19 em âmbito
municipal, e dá outras providências.

 

A Prefeita Municipal de Nova Timboteua, Estado do Pará, Sra. CLAUDIA DO SOCORRO
PINHEIRO NETO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade contínua de resguardo da saúde e bem-estar da população
Timboteuense;

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde - OMS, para que os países
redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO  as  recomendações  da  Procuradoria/Assessoria  Jurídica  Municipal,  bem
como do Ministério Público;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do Estado de Emergência em Saúde Pública

CONSIDERANDO a necessidade de medidas mais rigorosas para contenção da pandemia de
covid-19.

 

DECRETA:

 

Art 1º. Ficam suspensas todas as atividades no Ginásio Municipal Abraão Simão Jatene pelo
prazo de 30 dias, a contar de 01.02.2021.

Art 2º. Em atenção as determinações do Estado do Pará quanto as medidas de prevenção e
proteção  a  COVID-19,  fica  reestabelecido  o  uso  obrigatório  de  máscaras  pela  população
Timboteuense em todos os espaços públicos e privados.

Art 3º. Fica mantido o Estado de emergência em saúde pública por prazo indeterminado.

Art 4º.Ficam suspensas as autorizações para implantações de barreiras sanitárias, podendo
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serem reestabelecidas a qualquer momento, conforme determinações de ordem legal superior.

Art 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições
em contrário.

 

 

CLAUDIA DO SOCORRO PINHEIRO NETO

Prefeita de Nova Timboteua
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