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DECRETO EXECUTIVO Nº 030/2021 DE 22 DE MARÇO DE 2021. 
 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO E ESTABELECE NOVAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS DE COMBATE AO NOVO 

CORONAVIRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE MOJU EOUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU, Estado do Pará, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, especificamente 

o art. 76, inciso VI, e 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Pará republicou, 

no dia 15.03.2021, o Decreto nº 800, de 21 de janeiro de 2021, que dispõe sobre 

as medidas de distanciamento controlado, visando à prevenção e o 

enfrentamento à pandemia da COVID-19, no âmbito do Estado do Pará; 

CONSIDERANDO, a Recomendação Administrativa nº 03/2021, 

oriunda do Ministério Público do Estado do Pará – 1ª Promotoria de Justiça de 

Moju, que recomenda a imediata suspensão total do funcionamento de serviços 

não-essenciais (lockdown) no Município de Moju; 

CONSIDERANDO que o Município de Moju se encontra 

classificado na zona 01 (bandeira vermelha) de alerta máximo, definida pela 

capacidade hospitalar em risco e/ou evolução acelerada da contaminação; 

CONSIDERANDO que o Município de Moju possui pacientes 

internados com sintomas de COVID-19, e, apresenta número significativo de 

pessoas em tratamento, além do aumento de casos confirmados para a COVID-

19, no mês de março de 2021; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura de Moju tem elaborado o seu 

Plano de Enfrentamento ao corona vírus (COVID-19) com base nas medidas 

implementadas pelo Governo do Estado; 
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CONSIDERANDO, que o município de Moju já registrou 163 (cento 

e sessenta e três) novos casos confirmados de Coronavírus entre os dias 01 e 

21 do mês de março de 2021. 

CONSIDERANDO que, este município de Moju, não possui 

estrutura e credenciamento para tratar dos casos de alta complexidade, incluindo 

neste contexto os casos de agravamento de COVID-19, e portanto, não possui 

leitos de CTI ou UTI, regulando o atendimento dos pacientes para o Estado do 

Pará e grande parte da população busca atendimento nos hospitais de Belém; 

CONSIDERANDO que a rede de saúde pública do Estado do Pará 

está na iminência de entrar em colapso, devido às altas taxas de ocupação de 

leitos clínicos e de UTI sendo prorrogado o Decretado LOCKDOWN na região 

metropolitana de Belém; 

CONSIDERANDO a necessidade de se reduzir a velocidade de 

contágio e aliviar a pressão sobre os serviços de saúde, a fim de que possam 

atender a todos os que precisarem; 

R E S O L V E: 

ART. 1º - Ficam prorrogadas, até o dia 28 de março de 2021, todas 

as medidas de enfrentamento ao coronavírus (COVID-19), descritas no Decreto 

Executivo n.º 025/2021. 

Art. 2º. 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 no âmbito do Município de Moju. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MOJU (PA), em 22 de 

março de 2021. 

 
 

MARIA NILMA SILVA DE LIMA 
Prefeita Municipal 
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