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"REGULAMENTA O USO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL NO MUNICÍPIO DE
ARAMINA COMO FORMA COMPLEMENTAR DE PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DO COVID19."

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal de
Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e
em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M., DE
05/ABR/1990,

CONSIDERANDO a situação de emergência e o estado de
calamidade pública reconhecidas pelos Decretos Estaduais n° 64.879 e 64.881, bem
como pelos Decretos Municipais n° 2684, 2685 e 2686;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a disseminação da
COVID-19, garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde e preservar a
saúde pública;
CONSIDERANDO a orientação do Ministério da Saúde de que o uso
de máscaras de proteção facial para a população em geral constitui medida adicional ao
distanciamento social, para preparação e resposta durante o intervalo de aceleração
epidêmico;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 64.959, de 04 de maio de
2020, que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no
contexto da pandemia do COVID-19;

DECRETA
Artigo 1°. Sem prejuízo de todas as medidas profiláticas e de isolamento social, adotadas
pelas autoridades públicas, fica determinado o uso geral e obrigatório de máscaras de
proteção facial, confeccionadas conforme orientações do Ministério da Saúde, enquanto
perdurar a medida de quarentena:
I - nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da
população;
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II - no interior de:
a) estabelecimentos que executem atividades essenciais, aos quais aludem os Decretos
Municipais (n° 2684, 2685 e 2686) e o Decreto Estadual (n° 64.881) e Federal (n° 10.282),
sejam por consumidores, fornecedores, clientes, proprietários, empregados e
colaboradores;
b) repartições públicas municipais e estaduais, pela população, por servidores, por
agentes públicos, prestadores de serviço e particulares.
§ 10. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas
produzidas para uso hospitalar.
§ 2°. O uso de máscaras de proteção facial constitui condição de ingresso e frequência
eventual ou permanente nos recintos a que alude o inciso II deste artigo.
Artigo 2°. 0 descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator às penas de
advertência, multa de 10 a 50 vezes o valor da Unidade Fiscal do Município ou de
interdição parcial ou total do estabelecimento, conforme o caso, sem prejuízo:
1. na hipótese da alínea "a" do inciso II, do disposto na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor;
2. na hipótese da alínea "h" do inciso II, do disposto na Lei Municipal n° 825/98;
3. em todas as hipóteses, do disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal.
Art. 3°. As atribuições de fiscalização decorrentes do disposto neste Decreto serão
delegadas aos órgãos municipais competentes ou qualquer outro agente público
nomeado, inclusive com o apoio da Polícia Militar do Estado.
Art. 4°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto
perdurarem a situação de emergência e o estado de calamidade pública decorrentes da
Covid-19.

Gabinete da Prefeita, em 06 de maio de 2020.
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