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Pau Brasil

Decretos

Decreto nº 407 de 11 de maio de 2020.
Altera o Decreto nº 390, de 17 de abril de 2020, na forma que indica, e dá
outras providências.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE PAU BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso I do art. 7º e
inciso IV do art. 68 da Lei Orgânica do Município, Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e Decreto
Federal nº 10.329, de 28 de abril de 2020;
Considerando a necessidade da adoção de medidas imediatas objetivando a contenção da propagação do
vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 3º da Lei Federal n. 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020;
Considerando a aprovação de novas medidas pelo Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública –
COESP – Município de Pau Brasil;
Considerando a situação de calamidade pública Estadual e Municipal, reconhecida pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional;
Considerando o aumento de casos confirmados da Covid-19, no município de Pau Brasil.
DECRETA
Art. 1º - o artigo 3º do Decreto nº 390 de 18 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - Para intensificar o isolamento social, ficam suspensas pelo prazo de 17 (dezessete) dias, a realização
de qualquer atividade/evento e religiosa que promova a aglomeração de pessoas, seja em área interna ou
externa, realizada por entidade privada ou do Terceiro Setor.” (NR).
§ 1º - Cultos não poderão ser presenciais, somente pelas redes sociais.
§ 2º - Este decreto poderá ser prorrogado por igual período, caso haja mudança do cenário epidemiológico que
justifique tal medida, com possibilidade de revisão a qualquer tempo.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e Publique-se
Gabinete da Prefeita, em 11 de maio de 2020.

BARBARA SUZETE DE SOUSA PRADO
Prefeita
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