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DECRETO MUNICIPAL N° 064/2022 DE 29 MARÇO DE 2022. 

 

Dispõe sobre alterações ao decreto nº 58/2022, 

desobrigando o uso de máscaras  de proteção 

facial em locais abertos e dá outras providências.  

 

O Prefeito do Município de Cametá, Estado do Pará, Sr. VICTOR CORREA 

CASSIANO, com fundamento nos arts. 196 e,197 da Constituição Federal de 1988 e no 

uso de suas atribuições legais que lhe conferem o arts. 34, I, II, e 83, da Lei Orgânica 

Municipal, e 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS declarou Estado 

de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII, diante dos 

avanços de contaminação em nível mundial do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a revogação do Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, 

com última publicação em 09 de julho de 2021; 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual n° 2.044, de 03 de dezembro 

de 2021, que institui a política Estadual de Incetivo á Vacinação contra a Covid-19 e 

revoga o Decreto Estadual n° 800, de 31 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO a “campanha imuniza Cametá já” que tem o intuito de imunizar 

100% (cem por cento) da população Cametaense. 

CONSIDERANDO a redução do número óbitos e de casos confirmados para 

COVID-19 no território nacional, bem como a redução na taxa de ocupação dos leitos 

públicos de UTI’s e de enfermaria no município de Cametá; 

CONSIDERANDO a ampliação da vacinação contra a COVID-19 e o aumento na 

distribuição de doses imunizantes por todo o território nacional, conforme dados fornecidos 

pelo Ministério da Saúde;  
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DECRETA: 

 

Art. 1º. O art. 7º do Decreto nº 58/2022, de 17 de março de 2022, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 7º Fica dispensada a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção facial 

em locais abertos. 

Paragrafo Único. Permanece obrigatório o uso de máscara de proteção facial para 

o acesso de indivíduos em locais fechados, nas dependências de estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços, nos veículos de uso coletivo, bem como nas 

escolas e órgãos públicos municipais.” 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cametá, em 29 de março de 2022. 

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito do Município de Cametá 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

 
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

Certifico para os devidos fins de direito e a quem possa 

interessar, que atendendo ao princípio da publicidade e de 

acordo com as atribuições conferidas pelo Decreto Municipal 

n° 97/2013, de 29 de julho de 2013, publiquei no quadro de 

Aviso que fica no rol do prédio da Prefeitura Municipal, o 

Decreto Municipal n° 64/2022, de 22 de março de 2022, o 

qual Dispõe sobre alterações ao decreto nº 58/2022, 

desobrigando o uso de máscaras de proteção facial em 

locais abertos e dá outras providências. 

Cametá, 29 de março de 2022. 

 
 

Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto Municipal nº 001/2021. 
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