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DECISÃO Nº 001/2020  

 

Dispõe sobre o acesso ao Parque de Ciência e Tecnologia 

Guamá durante a vigência do DECRETO Nº 96.190-PMB, DE 

27 DE ABRIL DE 2020  

 

O DIRETOR PRESIDENTE da Fundação de Ciência, Tecnologia Inovação e Desenvolvimento 

Sustentável Guamá (FUNDAÇÃO GUAMÁ), no uso de suas atribuições legais, estatutárias e 

regimentais, e considerando: 

a) a pandemia de coronavírus que afeta nossa região 

b) o Decreto Nº 96.190-PMB da Prefeitura Municipal de Belém que declara situação de 

emergência no âmbito do Município de Belém para enfrentamento preventivo da 

pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS e dá 

outras providências. 

 

R E S O L V E:  

 

Art. 1º Fica vedado o acesso ao Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), aos 

seus prédios e instalações, para a prática de qualquer atividade durante a vigência do Decreto 

supracitado; 

 

Art. 2º Os residentes do PCT Guamá que exerçam atividades consideradas essenciais conforme 

o Decreto supracitado que necessitem de acesso ao Parque no período de sua vigência devem 

apresentar solicitação por e-mail à Secretaria Executiva da Fundação Guamá (e-mail: 

acessopct@fundacaoguama.org.br) apresentando a atividade a ser realizada, justificativa, 

data, horário, e identificação das pessoas cujo acesso é solicitado com antecedência mínima de 

24 horas úteis antes do início da atividade. 

§ 1º A decisão da Diretoria Executiva acerca da solicitação apresentada será comunicada ao 

solicitante por e-mail; 

§ 2º A critério da Diretoria Executiva novas informações podem ser solicitadas para avaliar a 

pertinência da atividade demandada e o risco das pessoas envolvidas. 
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Art. 3º É mantido autorizado o acesso ao PCT Guamá dos vigilantes das empresas prestadoras 

de serviço de segurança e dos colaboradores da Fundação Guamá desde que devidamente 

identificados.  

 

Art 4º Os casos omissos serão tratados pela Diretoria Executiva da Fundação Guamá. 

 

Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belém, 27 de abril de 2020 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Quites Reis 

Diretor-Presidente – Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá 


