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DECRETO Nº 031/2022– GP/PMI, DE 30 DE MARÇO DE 2022. 
 

Dispõe sobre a atualização das medidas 
temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus 
(COVID-19), contidas no Decreto Municipal 
nº 204/2021, de  14 de setembro de 2021, no 
Município de Igarapé-Açu, nos termos do 
Decreto Estadual nº 2.265/2022 e dá outras 
providências. 

 
O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, NORMANDO MENEZES 
DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais e 
 
 
CONSIDERANDO a efetiva participação dos órgãos e entidades pertencentes a todas 
as esferas federativas no combate à disseminação da infecção humana pelo coronavírus 
(COVID-19), no âmbito do Município de Igarapé-Açu; 
 
CONSIDERANDO o índice de existência e a baixa ocupação atual dos leitos 
reservados para o coronavírus (COVID-19), tanto para leitos clínicos quanto intensivos, 
para o Município de Igarapé-Açu; 
 
CONSIDERANDO o avanço da campanha de vacinação contra COVID-19, e aumento 
exponencial do número de imunizados; 
 
CONSIDERANDO o inciso I do Art. 30 da Constituição Federal, que determina aos 
Municípios que legislem sobre assuntos de interesse local; 
 
CONSIDERANDO a liminar concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco 
Aurélio Melo em sede de ADI nº 6.341, que reafirma competência concorrente de 
Estados e Municípios para tomar medidas de combate ao avanço do Covid-19; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 800/20, do Estado do Pará que dispõe sobre 
medidas a serem adotadas no Estado para prevenção e proteção contra a COVID-19; 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 2.265/22, do Estado do Pará que facultou os 
municípios flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos; 
 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Fica dispensado a obrigatoriedade do uso de máscaras em local aberto no 
Município de Igarapé-Açu. 
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Art. 2º. Permanece obrigatório o uso de máscara de proteção contra COVID-19, em 
locais fechados como transporte público e alternativo, espaços públicos fechados, 
estabelecimentos comerciais, industrias e serviços. 
 
Art. 3º. Nos casos omissos no presente Decreto aplicam-se, subsidiariamente, as 
disposições das normativas Estaduais e Federais. 
 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito de Igarapé-Açu/PA, em 30 de março de 2022. 
 
 
 
 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA 
Prefeito Municipal de Igarapé-Açu 
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