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NOTA DE ESCLARECIMENTOS Nº 03/2021 

Com o objetivo de avaliar as medidas de prevenção e combate ao coronavírus em 

Ipixuna do Pará-PA e o novo decreto estadual, foi realizada, nesta quinta-feira (12), mais 

uma reunião do Comitê Estratégico de Enfrentamento à Covid-19, com a Associação de 

Comerciantes Locais.  

O dispositivo integra diversas secretarias municipais, e busca aprimorar o 

monitoramento de casos da doença nos bairros, distritos e comunidades da cidade; de 

acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da 

Vigilância Epidemiológica. 

Considerando que estamos diante de um novo decreto do Governo do Estado que 

recomenda o endurecimento das medidas ou manter no nível em que nos encontramos. 

Não nos obriga a entrar em lockdown, mas também não podemos flexibilizar as medidas 

agora. 

Além disso, as medidas que devem ser tomadas frente a realidade da pandemia do 

Coronavírus. Dentre elas, ele menciona que as autoridades, no âmbito de suas competências, 

ou seja, como a própria lei explica, restrição de atividades para evitar a contaminação e 

propagação do vírus. 

A Prefeitura de Ipixuna do Pará, pautada no cuidado com à população, vem 

adotando uma série de medidas para evitar que a propagação da infecção se alastre no 

Município, uma das medidas foi a suspensão das aulas na rede municipal, proibição de 

aglomerações, reuniões, para fins recreativos com audiência superior a 50 (cinquenta 

pessoas), a limitação de funcionamento há 50% (cinquenta por cento) da capacidade de 

lotação, ficando ainda a determinação de preferência para execução do home office para os 

servidores públicos. 



 
 

 ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ N°. 83.286.011/0001-84 
ASSESSORIA JURÍDICA - ASSEJUR 

 
 

 
 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N  Centro  Ipixuna  Pará,CEP: 68637-000  
 
 
 

Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade de a população continuar 

respeitando as medidas de enfrentamento ao Coronavírus. Desse modo, caso as medidas de 

prevenção não sejam cumpridas, medidas mais severas serão adotadas com a finalidade de 

resguardar o bem estar e a vida de todos. 

Portanto, as restrições serão mantidas nos termos do decreto municipal nº 

54/2021-GB de 28 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Ipixuna do Pará, 12 de março de 2021 
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