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DECRETO nº 64/2020 – GAB-PMAC de 28 de Abril de 2020. 

 
Dispõe sobre as medidas a serem 
adotadas para a prevenção da 
transmissão do COVID19 no âmbito 
da circulação de veículos e 
passageiros do Transporte Público 
Coletivo de Augusto Corrêa e dá 
outras providências 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA, no uso de suas 

atribuições legais e, 

 
CONSIDERANDO o dever do poder público de preservação da saúde, com adoção 
de medidas de segurança com vistas à contenção do COVID-19 - Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO a necessidade da redução de circulação e aglomeração de 
pessoas, sem prejuízo da preservação dos serviços públicos, sobretudo de caráter 
essenciais, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Os proprietários de veículos de transporte coletivo do Município de Augusto 
Corrêa, sem prejuízo da observância das demais normas sanitárias vigentes, 
deverão adotar todas as medidas preventivas necessárias, de segurança em saúde 
pública, para reduzir o risco de contaminação do novo Coronavírus (Covid19), em 
especial as constantes neste Decreto. 
 
Art. 2º Os Empresários e pessoas físicas, que operem transporte coletivo de 
passageiros no âmbito do Município de Augusto Corrêa, deverão prevenir de todas 
as formas possíveis, que haja aglomeração dentro dos veículos e nos pontos de 
espera.  
 
Art. 3º Para atingir o objetivo deste Decreto, fica proibida a circulação de veículos 
com passageiros em pé, nos meios de transporte público do município. 
 
Art. 4º Os proprietários de veículo de transporte coletivo, deverão se organizar para 
que sejam ampliados os quantitativos de veículos, durantes os horários de maior 
fluxo de passageiros, para prevenir aglomeração de pessoas nos pontos de espera. 
 
Art. 5º Durante os horários de menor fluxo de passageiros deverá ser adotado a 
intercalação de assentos, evitando o contado próximo entre os passageiros, nos 
veículos com capacidade para mais de 5 (cinco) passageiros.  
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Parágrafo Único – Excepciona se a medida quando o passageiro estiver 
acompanhado de criança, idoso ou portador de necessidades especiais.     
 
Art. 6º Deverá ser assegurado o embarque prioritário a passageiros pertencentes ao 
grupo de risco nos transportes públicos do Município, tais como idosos e doentes 
crônicos, durante toda a vigência deste Decreto. 
 
Art. 7º Os Veículos que exploram o transporte público neste Município deverão 
manter recipientes ou instalar dispositivos de armazenamento, de álcool em gel ou 
líquido a 70%, mantendo-os constantemente abastecidos e disponíveis ao uso do 
público de dos trabalhadores do transporte. 
 
Art. 8º A todos os passageiros deverá ser exigido o uso de máscara de proteção, 
exigindo-lhes o uso do EPI durante todo o trajeto. 
 
Art. 9º É obrigatório, às pessoas que trabalhem na operação dos transportes 
públicos municipais, o uso permanente de máscara de proteção, sendo vedado o 
reaproveitamento do equipamento caso seja descartável, devendo ser substituído no 
mínimo após cada turno (manhã/tarde/noite) de trabalho. 
 
Parágrafo Único – Recomenda se a substituição de trabalhadores que pertençam 
ao grupo de risco de funções que tenham maior contato com o público. 
 
Art. 10. Aos trabalhadores dos transportes coletivos que lidam com dinheiro, além 
do uso de máscara de proteção permanentemente, é obrigatório o uso constante de 
álcool em gel ou líquido a 70%, toda vez que forem receber ou entregar valores.  
   
Art. 11. Fica determinada a circulação, preferencialmente com as janelas abertas, 
dos veículos em operação em todos os modais de transporte coletivo de passageiros 
que façam rota no município de Augusto Corrêa, exceto motivo de força maior, tais 
como chuvas, trechos com fumaça, dentre outros. 
 
Art. 12. Os Proprietários ou responsáveis dos veículos em operação nos serviços de 
transporte coletivo de passageiros deverão providenciar a desinfecção interna dos 
veículos sob sua responsabilidade, antes do início de cada viagem, com álcool, 
cloro, desinfetante ou outros produtos adequados, devendo ainda mantê-los 
totalmente abertos em local arejado por pelo menos 20 minutos após a desinfecção. 
 
Art. 13. Recomenda se aos usuários dos modais de transporte público coletivos 
deste Município, pertencentes ao grupo de risco da COVID-19, como idosos, 
imunodeprimidos e doentes crônicos, que evitem utilizá-los nos horários de maior 
fluxo de passageiros.  
 
Art. 14. Recomenda se aos empregadores e comerciantes que flexibilizem os 
horários de chegada e saída dos funcionários ou adotem sistemas de rodízio e 
revezamento quando for possível, para evitar aglomeração nos pontos de espera de 
transporte, nos horários de pico. 
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Art. 15. Os proprietários de frotas ou que subcontratem serviços terceirizados de 
transporte público coletivo deverão notificar seus terceirizados e subordinados 
quanto à responsabilidade destes em adotar todos meios necessários para 
cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto. 
 
Art. 16. O Veículo ou responsável flagrado em descumprimento de quaisquer 

medidas estabelecidas por esta, ou outras normas sanitárias expedidas durante o 

período declarado de Pandemia do novo Coronavírus (COVID19), terá licença ou 

alvará de operação revogado sem prejuízo das demais medidas a serem adotadas, 

em âmbito administrativo, judicial e criminal.  

 

Art. 17. Torna sem efeito o Decreto nº 44B de 1º de Abril de 2020. 

 

Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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