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DECRETO Nº 034/2022                                             Igarapé-Miri, 03 de Junho de 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA OU 

COBERTURA FACIAL EM AMBIENTES ABERTOS OU 

FECHADOS NO ÃMBITO DO MUNICÍPIO DE 

IGARAPÉ-MIRI E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, Estado do Pará, no uso da 

atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município e: 

- CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 2.265/2022 de publicado em 29 de 

março de 2022, instituiu novas diretrizes para o uso de máscara em todo o Estado do Pará; 

- CONSIDERANDO que o cenário epidemiológico da COVID-19 no município de 

Igarapé-Miri/PA vem apresentando melhoras sistemáticas, com a redução das médias 

móveis e testes rápidos de antígeno realizados, bem como redução expressiva na ocupação 

de leitos destinados à Covid-19, conforme ressaltado pelo Parecer Técnico emitido pelo 

Setor de Vigilância Epidemiológica do município, em resposta ao ofício nº 

461/2022/SEMSA/GAB; 

- CONSIDERANDO por fim, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os 

municípios têm autonomia para definir medidas sanitárias relacionadas ao COVID-19, no 

âmbito de seus territórios. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica dispensado a obrigatoriedade de utilização de uso de máscaras de proteção 

facial em ambientes abertos ou fechados do Município de Igarapé-Miri/PA. 

§ 1º. Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial, cobrindo o 

nariz e boca, em locais destinados à prestação de serviços de saúde e nos meios de 

transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque. 

§ 2º.  Fica recomendado a toda a população, o uso de máscara de proteção facial em 

ambientes fechados.  

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Saúde manterá o monitoramento da evolução da 

pandemia da COVID-19 no município de Igarapé-Miri/PA, por meio de análises 

epidemiológicas, podendo elaborar recomendações a qualquer tempo, considerando as 

diretrizes emanadas pelas demais autoridades de saúde. 
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor em 03 de junho de 2022, revogando-se as disposições 

em contrário, podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário 

epidemiológico. 

Gabinete do Prefeito Municipal, ao 3º (terceiro) dia do mês de junho de 2022. 

 

 

ROBERTO PINA OLIVEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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