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Decreto nº 34, de 09 de junho de 2020. 
 
 

ACRESCENTA AS ALÍNEAS “j” E “l” AO INCISO II 
DO ART. 2º E O PARÁGRAFO ÚNICO ART. 15 DO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 31/2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora 
KATIANE FEITOSA DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o que dispõe o 
inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012; 

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 31, de 04 de Junho de 2020 regulamenta 
o Lockdown no município de Ipixuna do Pará e estabelece novas medidas de contingenciamento 
e isolamento social para enfrentamento da pandemia decorrente do “novo coronavírus” (Sars-
Cov-2) – Covid-19, Cobrade Defesa Civil nº 15110, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que, dentre as atividades consideradas essenciais, as atividades cujo 
processo produtivo siderúrgico, do alumínio e do vidro, bem como beneficiamento, produção, 
comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais possuem relevo diferenciado 
quando comparados com as demais atividades no que diz respeito à realidade industrial de 
Ipixuna do Pará; 

CONSIDERANDO AINDA que tais atividades foram expressamente pré-determinados 
na Recomendação nº 10/2020 – MP/PJIP fundamento este que permite à municipalidade que 
regulamente tais atividades mediante motivação plausível e legítima. 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º. Fica acrescida a alínea “j” no inciso II do artigo 2º do Decreto Municipal nº 31, de 
04 de junho de 2020, a qual terá a seguinte redação: 

“j) atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de 
dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo 
siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro;” 
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Art. 2º. Fica acrescida a alínea “l” no inciso II do artigo 2º do Decreto Municipal nº 31, de 
04 de junho de 2020, a qual terá a seguinte redação:  

“l) atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, 
escoamento e suprimento de bens e matéria prima mineral.” 

 

Art. 3º. Fica acrescido o §14 no artigo 2º do Decreto Municipal nº 31, de 04 de junho de 
2020, o qual terá a seguinte redação: 

“§14 As atividades previstas nas alíneas “j” e “l” do inciso II do art. 2º instalados 
no âmbito do município de Ipixuna do Pará, tanto na zona urbana ou rural, não 
estão sujeitos às limitações de horários previstas no §3º deste artigo.” 

 

Art. 4º. Fica acrescido o parágrafo único no artigo 15 do Decreto Municipal nº 31, de 04 
de junho de 2020, o qual terá a seguinte redação: 

“Parágrafo único. Os casos omissos neste Decreto serão regulamentados, no que 
couber, pela Recomendação nº 10/2020 – MP/PJIP.”  

 

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 
em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Ipixuna do Pará, 09 de junho de 2020. 

 
 
 
 

Katiane Feitosa da Cunha 
Prefeita de Ipixuna do Pará. 


