
PREFEITURA DE IGARAPÉ-AÇU/PA 

PODER EXECUTIVO 
Gabinete do Prefeito 

CNPJ nº 05.149.117/0001-55 

 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68.725-000 – Igarapé-Açu - PA 

DECRETO Nº 169/2020– GP/PMI, EM 29 DE SETEMBRO DE 2020 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 

REALIZAÇÃO DE ATOS DE CAMPANHA 

ELEITORAL DOS CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES DE 

2020 DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Excelentíssimo Sr. NORMANDO MENEZES DE SOUZA, Prefeito Municipal 

Interino de Igarapé-Açu, Estado do Pará, usando de suas atribuições que lhes são 

conferidas por lei, 

CONSIDERANDO que a OMS – Organização Mundial de Saúde, em manifestação, 

reconheceu o surto de Coronavírus – COVID-19 como pandemia; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.979/2020 prescreveu medidas de enfretamento da 

referida emergência de saúde pública, encarada e combatida em nível internacional, que 

o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020 regulamentou esta lei, e que o 

Decreto Municipal nº 045/2020 de 07 de março de 2020, que decretou o estado de 

calamidade pública do município de Igarapé-Açu e os Decretos Municipais nº 031/2020 

de 18 de março de 2020, 032/2020 de 23 de março de 2020e 035/2020 de 31 de março 

de 2020, definiram diretrizes para o enfrentamento da pandemia decorrente do novo 

Coronavírus (COVID-19), conforme COBRADE 1.5.1.1.0; 

CONSIDERANDO que atualmente se contabilizou mais de um milhão de mortes em 

decorrência do Novo Coronavírus no mundo; 

CONSIDERANDO a competência concorrente para a tomada de providências 

normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, o que é 

chancelado pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral para o pleito eleitoral de 

2020; 

CONSIDERANDO que as atividades de campanha eleitorais costumam ocasionar 

grandes aglomerações através de passeatas, comícios e afins, e contatos de pessoas em 

várias localidades do território do município em um curto espaço de tempo, o que 

representa um risco para o aumento da proliferação do Novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de prudência para se evitar uma segunda 

onda de crescimento dos casos de COVID-19 no âmbito do Município de Igarapé-Açu; 

DECRETA: 

Art. 1º. As propagandas eleitorais no Município de Igarapé-Açu durante o período 

eleitoral, da presente data até o dia 14 de novembro de 2020, serão regulamentadas pelo 

presente Decreto Municipal, para evitar o avanço da contaminação e propagação do 

Novo Coronavírus (COVID-19), respeitadas as demais disposições da Lei nº 9.504/97 

que não conflitarem com o presente decreto. 
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Art. 2º. Ficam proibidos neste período: 

I – A realização de comícios; 

II – A realização de passeatas; 

Art. 3º. Podem ser feitas neste período: 

I – A realização de lives dos candidatos em redes sociais no intuito de se realizar a 

propaganda eleitoral; 

II – A distribuição de materiais gráficos na rua, desde que os distribuidores estejam 

utilizando máscara, luvas e disponibilizem álcool em gel para os destinatários; 

III – Reuniões políticas fechadas com correligionários e apoiadores no limite máximo 

de 50 (cinquenta) pessoas, cujos participantes deverão estar utilizando máscaras, e 

devem ter a sua temperatura corporal medida, antes de entrar no local, e que serão 

realizados desde que seja encaminhado pedido formal para a Prefeitura Municipal sobre 

a realização da referida reunião, para possibilitar a fiscalização sobre a mesma; 

IV – A realização de carreatas, sem limite de carros, desde que não haja aglomeração de 

pessoas fora dos veículos. 

Art. 4º. É permitida a realização de propaganda eleitoral na internet. 

Art. 5º. A infringência às determinações do presente Decreto sujeitarão os responsáveis 

e candidatos às sanções previstas no artigo 15 do DECRETO Nº 168/2020– GP/PMI, 

EM 11 DE SETEMBRO DE 2020, e serão aceitas denúncias do descumprimento 

através do registro de imagens e vídeos encaminhados aos órgãos de fiscalização, que 

demonstrem as irregularidades, respeitados o contraditório e ampla defesa. 

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as disposições 

do DECRETO Nº 168/2020– GP/PMI, EM 11 DE SETEMBRO DE 2020, ficando 

revogadas todas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Igarapé-Açu, Estado do Pará, 29 de setembro de 2020. 

 

 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL INTERINO 
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