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DECRETO Nº 092/2022 – PMTS, de 16 de maio de 2022. 
 

 
DISPÕE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DA 
OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
A Sra. JACIARA NOGUEIRA PICANÇO, Prefeita Municipal de Terra Santa, em exercício, 

Estado do  Pará, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Inciso IX do artigo 76 da Lei 
Orgânica Municipal e a Norma Constitucional vigente: 

 
CONSIDERANDO o DECRETO nº 2.265, DE 29 DE MARÇO DE 2022 que institui novas 

diretrizes para o uso de máscara em todo o estado; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de readequação das medidas restritivas impostas no 

âmbito do Município de Terra Santa em razão da pandemia do coronavírus – COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que a redução gradativa de medidas restritivas, neste momento, não 

prejudica as ações de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do 
coronavírus – COVID-19; 

 
CONSIDERANDO a melhora nos índices epidemiológicos da COVID-19 no Município, bem 

como a redução dos casos que exigem internações hospitalares; 
 
CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da Administração Pública 

Municipal com a preservação da saúde, bem estar da população, e um retorno das atividades 
públicas, econômicas e sociais de forma segura e gradativa. 
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DECRETA: 
 

Art. 1º. Torna-se facultativo o uso de máscaras em todos os ambientes abertos e 
fechados no município de Terra Santa – Pará. 

 
§ 1º. Permanece obrigatório o uso de máscaras em locais destinados à prestação de 

serviço de saúde. 
 
§ 2º. Torna-se facultativo o uso de máscaras em todos os ambientes escolares no 

município de Terra Santa – Pará. 
 

§ 3º. Permanece obrigatório o uso de máscaras por pessoas não imunizadas contra 

COVID-19, pessoas com sintomas gripais, pessoas sintomáticas ou diagnosticadas com COVID-

19 independente de sintomas, pessoas que tiveram contato recente com pacientes 

acometidos pela COVID-19 e por profissionais de saúde em ambiente de trabalho. 

 
§ 4º. Fica recomendado o uso de máscaras para pessoas idosas acima de 70 (setenta) 

anos, os imunossuprimidos e os que apresentem comorbidades.  

 

Art. 2º. As medidas de flexibilização dispostas neste Decreto possuem caráter 

temporário, podendo serem revogadas em caso de aumento dos índices de contaminação e 

transmissão da COVID-19, no âmbito do Município de Terra Santa. 

 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as 

disposições em contrário e o artigo 14 do Decreto Municipal nº. 081/2022-PMTS, podendo ser 
revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução epidemiológica da COVID-19 no 
Município de Terra Santa. 

 
REGISTRE-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO DE TERRA SANTA - PARÁ, 16 DE MAIO DE 2022. 
 
 
 

 
JACIARA NOGUEIRA PICANÇO 

Prefeita em Exercício 
 
 

Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de 
24/12/1997, que no dia 16 de Maio de 2022, foi publicado o DECRETO Nº 092/2022 no Quadro 
de Aviso da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Terra Santa (www.terrasanta.pa.gov.br). 
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