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PREFEITURA
MARITUBA
GABINETE DO PREFElTO

DtrCRETO N" 649i2020 MARITUBA-PA, 14 DE AGOSTO DÍ,2A20,

Autoriza o Íetomo das atiüdades da Casa da Cultura,
vinculada a Secretária Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer - SECEL e do Ginásio Poliesportivo no âmbito do
Município de MarilLrba.

O Prefeito Municipal de Marituba, no uso de suas atribuições legais,

Considerando a competência que lhe é outorgado pelo inciso VII do art. 90 da Lei Orgânica
do Municipio de Maritub4 para dispor sobÍe a esÍutuíâção, organização e funçionamento da
administração municipal,

Considerando a competência concorrente nomaÍiva e administrativa municipal, por se tratar
de questão de saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos os cidadãos,
indistintamente,

Considerando a necessidade de garantir que a liberação gÍadual das atividades econômicâs,
nos próximos ciclos, ocorra sem prejuízo da segurança da população e da capacidade do
Município de Marituba na prestação dos serviços públicos, notadâmente na área da saúde,

DECRETA:

Art, 1'. Fica autorizado o Íetomo das atividades da Casa da Cultur4 instituiÇão vinculada a
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazet - SECEL, com 50o% (cinquenta por cento)
da capacidade, respeitando-se o distanciamento mínimo de 1,5 (um vírgula cinco) metros
entre os participanles com máscaras, corr a obrigatoriedade de fomecimento aos participantes
de alternativas de higienização (água e sabão elou álcool em gel).

ArÍ. 2'. Fica autorizado o retomo das atividades espofiivâs coletivas no Ginásio Poliesporlivo
de Marituba, não ultrapassando 50% da capacidade do local ou espaço, mediante a
observância das seguintes medidas:

I * fica proibido o acesso e uso de bebedouros de uso comum;

II - fica proibida a venda de qualquer tipo de bebida e comida, bem como a utrlizaçáo de

áreas de conveniência;

Art. 3". Este Decíeto entre vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em
contr:í,rio.
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