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DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2022 de 19 de Abril de 2022. 

 

 

Dispõe Sobre a Atualização das Medidas De 

Enfrentamento a Pandemia Do Corona Virus 

Covid-19. No Ambito Municipal. 

A PREFEITURA MUNCIPAL DE INHANGAPI, através de seu Prefeito Municipal, 

no uso das atribuições conferidas pelo art. 91, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, 

bem como a recomendação emitida pelo Governo do Estado do Pará. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 2.044/2021, que instituiu a política 

nacional de incentivo à vacinação contra a covid-19 e revogou o Decreto Estadual 

nº 800/2020;  

 

CONSIDERANDO a atualização dos dados epidemiológicos do Município de 

Inhangapi/PA. 

 

CONSIDERANDO o registro de queda em internações e casos positivos de Covid – 

19. 

 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica condicionado ao funcionamento dos estabelecimentos no Município de 

Inhangapi a fiscalização própria de cada um no que se refere a verificação do 

cumprimento do esquema de vacina completo contra a covid – 19 (duas doses ou 

uma dose única, dependendo do imunizante) de seus frequentadores. 

 

§ 1º Estão sujeitos ao disposto neste artigo os seguintes estabelecimentos e/ou 

eventos, independentemente do número de pessoas e da capacidade de lotação: 

 

I – Shows e Casas Noturnas; 

II – Restaurantes, Bares e Conveniências; 

III – Academias de Ginasticas; 
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IV – Realização de eventos esportivos amadores ou profissionais; 

V – Cultos, Missas e celebrações de qualquer credor ou religião; 

VI – Demais reuniões, eventos e festas realizadas em espaços públicos ou 

comerciais, ainda que abertos. 

 

§ 2º A comprovação de vacinação será feita pela apresentação do cartão de 

vacinação, por certificado emitido pelo Ministério da Saúde ou pelo aplicativo 

“Conecte SUS”, associado ao documento de identidade oficial com foto, que deverá 

ser mantido na posse de todos, de forma permanente para fins de circulação, por 

meio físico ou eletrônico. 

 

§ 3º A presença de pessoa não vacinada poderá ser possível, desde que 

comprovado, por atestado médico, a impossibilidade de administração de quaisquer 

das vacinas dispensadas pelo Sistema Único de Saúde contra a covid – 19. 

 

Art. 2º Fica facultado, em todo o território do Município de Inhangapi/PA, o uso de 

máscara de proteção facial em ambientes abertos. 

 

§ 1º Continua sendo obrigatório o uso da máscara de proteção facial em ambientes 

fechados. 

 

Art. 3º Os agentes designados pela Secretária Municipal de Saúde e Prefeitura 

Municipal irão eventualmente realizar fiscalização nos estabelecimentos e eventos 

relacionados no artigo 1º do presente Decreto, com fito a assegurar que os 

locais/eventos estejam funcionando com o cumprimento da solicitação do 

comprovante do esquema de vacinação dos frequentadores. 

 

§ 1º Os estabelecimentos e eventos que não se cumprirem com o disposto no 

artigo 1º poderão sofrer as seguintes penalidades: 

 

I – Advertência; 

II – Multa de 01 (um) salário mínimo até 10 (dez) salários mínimos. 

III – Embargos e/ou interdição do estabelecimento/evento. 

 

Art. 4 º Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua publicação. 
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Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se. 

 

Gabinete da Prefeitura Municipal de Inhangapi, 19 de Abril de 2022. 

 

 

 

EGILÁSIO ALVES FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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