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ERRATA DO DECRETO Nº 056/2020 

 

 
Na publicação do Diário Oficial dos Municípios, edição nº 2462, do dia 07 de 
abril de 2020, no Decreto nº 056 de 06 de abril de 2020, em que Estabelece 
medidas para distribuição de cestas básicas a população em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, em razão da calamidade pública 
reconhecida no município, devido a doença COVID-19 e dá outras providências:  
 
 
       Onde lê-se: 
 

        Parágrafo único: A distribuição das cestas básicas será feita 
exclusivamente por equipe designada pela Secretaria Municipal de Promoção e 
Assistência Social, que deverá seguir todos os protocolos estabelecidos pelos 
órgãos de saúde, visando diminuir os riscos de contaminação pelo novo 
Coronavírus (convid-19). 

 
Art. 5º No caso de doações voluntárias de cestas básicas, feitas por 

pessoas físicas ou jurídicas em geral, deverá ser feita mediante prévio contato 
telefônicos e encaminhadas a Central de Armazenamento, Arrecadação e 
Organização para Distribuição de Cestas Básicas, que procederá com o devido 
encaminhamento às famílias necessitadas, como forma de evitar aglomerações 
e possível contaminação pela doença CONVID-19. 
  
 

Leia-se:  
 

Parágrafo único: A distribuição das cestas básicas será feita 
exclusivamente por equipe designada pela Secretaria Municipal de Promoção e 
Assistência Social, que deverá seguir todos os protocolos estabelecidos pelos 
órgãos de saúde, visando diminuir os riscos de contaminação pelo novo 
Coronavírus (covid-19). 

 
Art. 5º No caso de doações voluntárias de cestas básicas, feitas por 

pessoas físicas ou jurídicas em geral, deverá ser feita mediante prévio contato 
telefônicos e encaminhadas a Central de Armazenamento, Arrecadação e 
Organização para Distribuição de Cestas Básicas, que procederá com o devido 
encaminhamento às famílias necessitadas, como forma de evitar aglomerações 
e possível contaminação pela doença COVID-19. 

 
 
 
 

         Rondon do Pará, 07 de abril de 2020. 
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