DECRETO N.º 026, DE 04 DE MAIO DE 2020.
(alterado pelo Decreto n.° 27 de 05 de maio de 2.020)

“DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MASCARAS
DE PROTEÇÃO NO MUNICIPIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO,
Prefeita de Reginópolis, Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe conferem a alínea “a”, inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica do
Município,
CONSIDERANDO a Portaria MS n°. 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da
qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs
sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de
importância internacional;
CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o
Senado Federal, em 21 de março de 2020, reconheceram a existência de
calamidade pública, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar federal nº 101,
de 4 de maio de 2000;
CONSIDERANDO o Decreto n.° 64.879 de 20 de março de 2020, reconhecendo o
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge
o Estado de São Paulo, e dá outras providencias correlatas, bem como suas
alterações e Deliberações do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n°.2.495, que reconhece o estado de
calamidade pública nos 644 municípios do Estado em decorrência da pandemia
causada pelo novo coronavírus.
CONSIDERANDO que o Decreto 64.881/2020 do Estado de São Paulo decretou a
quarentena em todo o Estado, visando conter o avanço do COVID-9;

CONSIDERANDO a classificação de pandemia pela Organização Mundial de
Saúde (OMS);
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer medidas de enfrentamento e
precaução, a fim de evitar a disseminação da pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção regular de prestação dos
serviços públicos no âmbito da Administração Pública;
CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido
(art. 6°, da CF/88) e que são de relevância pública, as ações e serviços de saúde
(art. 197, da CF/88);
CONSIDERANDO as determinações constantes da RECOMENDAÇÃO
ADMINISTRATIVA oriunda do Ministério Público do Estado de São Paulo através
da Promotoria de Justiça de Pirajuí-SP;
CONSIDERANDO a Medida Provisória n.° 927 de 22 de março de 2020, que
dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de
calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 006, de 20 de março
de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional de
decorrente do Coronavírus (Codiv-19), e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Medida Provisória n°. 928, de 23 de março de 2020, que
altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da
Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n°. 06, de 20 de março de 2020, que
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de
março de 2020;
CONSIDERANDO o artigo 63, XVII da Lei Orgânica Municipal de Reginópolis,
segundo o qual “compete privativamente ao Prefeito decretar estado de
calamidade pública, ou estado de emergência, sempre que ocorrerem fatos, que o
justifiquem”,

CONSIDERANDO os Decretos Municipais n°. 15, de 18 de março de 2020, n° 16,
de 20 de março de 2020, n°. 17, de 23 de março de 2020, n°. 18, de 24 de março
de 2020 e n°. 20, de 31 de março de 2020, n°. 20, de 01 de abril de 2020, n°, 21,
de 01 de abril de 2020, que declararam a quarentena municipal, o estado de
calamidade no município e deram outras providências para enfrentamento da
pandemia;
CONSIDERANDO o Decreto da Presidência da República n. º 10.282 de 20 de
março de 2020, que regulamentou a Lei n° 13.979, de 02 de fevereiro de 2020,
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;
CONSIDERANDO o aumento dos casos de contágio ao novo Coronavírus, em
nosso País, bem como a confirmação do primeiro caso de contaminação pelo
vírus no município;
CONSIDERADO o Decreto Estadual n.° 64.959 de 04 de maio de 2020,
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 05 de maio de
2020, dispondo sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção
facial no contexto da pandemia da COVID-19 e dá medidas correlatas.

D E C R E T A:

Art. 1º Como medida de enfrentamento a disseminação da COVID-19, torna-se
obrigatório o uso de máscaras de proteção de qualquer espécie, aos funcionários,
visitantes e clientes, a partir de 07 de maio (quinta-feira), em: (alterado pelo Decreto n.°
27 de 05 de maio de 2.020)

I. Prédios públicos e transporte municipais;
II. Em todos os estabelecimentos comerciais do município;
Parágrafo Único. A fiscalização quanto ao uso de máscaras, nos
estabelecimentos comerciais do município, caberá exclusivamente ao proprietário.
Art. 2° Recomenda-se também, a toda população do município de Reginópolis, o
uso de máscaras de proteção de qualquer espécie, ao deslocar-se em vias
públicas, quando estritamente necessário o deslocamento e a interrupção
provisória do isolamento social.

Art. 3°. Em caso de descumprimento das disposições constantes no presente
decreto, com fundamento nos incisos do artigo 112, da Lei Estadual n.° 10.083 de
23 de setembro de 1998 – Código Sanitário Estadual, aplicar-se-á, a cassação de
alvará de funcionamento e a interdição parcial ou total, bem com a penalidade de
multa, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as disposições em contrário.

Reginópolis, 04 de maio de 2020.

Carolina A. de Sousa Veríssimo
Prefeita de Reginópolis
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