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DECRETO MUNICIPAL Nº 033/ 2020-GAB 

 
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO 
DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO 
NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA 
DO PIRIÁ, AO TEMPO QUE ESTENDE A 
VIGÊNCIA DO DECRETOS 031, DE 
18/03/2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, Estado do Pará, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
determinações legais do Governo do Estado, considerando a reunião realizada na Câmara 
Municipal no dia 24 de março de 2020, onde foram discutidas novas medidas de prevenção 
contra a COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) e considerando a decisão tomada mediante 
aprovação do comércio local em reunião realizada no dia 25 de março de 2020. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica suspenso no período de 26 de março a 10 de abril de 2020, o atendimento ao 
público/clientes nos estabelecimentos comerciais de bens e mercadorias, varejistas, 
ambulantes e prestadores de serviço em funcionamento no Município de Nova Esperança do 
Piriá. 
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços de que trata o “caput” deste 
artigo, deverão manter fechados os acessos do público/cliente ao seu interior. 
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviço, bem como a realização de transações comerciais por 
meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de 
entrega de mercadorias (delivery). 
 
Art. 2º- A suspensão a que se refere o artigo 1º deste decreto, não se aplica aos 
estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais conforme citam os incisos 
abaixo: 
I- supermercados e hortifruti; 
II- farmácias e laboratórios; 
III- padarias; 
IV- açougues, peixarias e granjas; 
V- postos de combustível, exclusivamente para o abastecimento e venda de gás, vedado o 
funcionamento das lojas de conveniência; e 
VI- comércio de medicamentos veterinários, alimentos e produtos de uso animal. 
 
Parágrafo Único - Os estabelecimentos referidos no “caput” deste artigo deverão adotar as 
seguintes medidas: 
I- intensificar as ações de limpeza; 
II- disponibilizar álcool em gel aos seus clientes; e 
III- divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de prevenção. 
 
Art. 3º - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde adotar medidas para a retirada de todo 
comércio ambulante das ruas do município. 
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Art. 4º- A Polícia Militar deverá apoiar a Prefeitura Municipal na execução de toda e qualquer 
ação que lhes couberem previstas neste decreto. 
 
Art. 5º - Fica incumbida também a Secretaria Municipal de Saúde, via Vigilância Sanitária, 
fiscalizar o cumprimento deste decreto. 
§ 1º - Os estabelecimentos comerciais que se enquadram nas disposições do art. 1º, 
mantiverem suas atividades em desconformidade com as disposições deste decreto, serão 
advertidos pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, mediante denúncia formal 
da secretaria responsável pelo cumprimento das disposições deste decreto. 
§ 2º - O estabelecimento comercial que mesmo depois da advertência, persistir em 
descumprir o disposto neste decreto, sofrerá interdição temporária de seu estabelecimento. 
 
Art. 6º - Fica proibida a cobrança de juros dos clientes que não efetuarem o pagamento de 
boletos e carnês no período de vigência deste decreto. 
 
Art. 7º - A feira livre realizada aos sábados continuará em funcionamento apenas com 
vendedores locais, persistindo a proibição da entrada de feirantes e vendedores ambulantes 
no território deste município em obediência as normas do Decreto Nº. 032/2020, de 21 de 
março de 2020. 
 
Art. 8º - Ficará suspensa a cobrança de impostos de qualquer natureza por parte da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no período de vigência deste decreto. 
 
Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 26 de março de 2020, podendo ser 
revisto a qualquer tempo mediante novo ato do Poder Executivo. 
 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito, 25 de Março de 2020.   
 
 
 
 
 

Antonio Valcirlei Holanda de Souza  
Prefeito Municipal de Nova Esperança do Piriá 
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