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EMENTA: "DETERMINA O USO OBRIGATORIO
DE MASCARAS OU COBERTURAS SOBRE O NARIZ E

BOCA PARA TODAS AS PESSOAS NO AMBITO DESTE
MUNrClprO E ORTENTA A PRODUQAO CASETRA DE
MASCARAS."

O Prefeito do Municipio de Vertentes-PE, no uso das
atribuig6es que lhes s6o conferidas pela ConstituigSo Federal, pela
ConstituigSo do Estado de Pernambuco, pela Lei Orgdnica Municipal e pelo
disposto na Lei Federal no 13.97920; e

coNSTDERANDo a exist6ncia de pandemia de COVID-19
provocada pelo novo Coronavirus (Sars-CoV-2), nos termos declarados pela
OrganizagSo Mundial de Sa0de (OMS) em 11 de margo de 2020;

coNStDEMNDo o disposto no inciso ll do art. 23, no inciso
xl! do art. 24 e no art. 198 da constituig6o Federal de 1ggg, compete
concorrentemente a Unido, aos Estados e Distrito Federal e os Municipios
legislarem e executarem medidas concernentes d promogSo e a protegdo da
sa0de ptblica em cardter preventivo e assistencial;

coNStDEMNDo que a Organizagdo Mundial de Sa0de -
OMS, recentemente, passou a recomendar o uso comunitdrio das mdscaras,
como medida destinada a diminuir o risco de contaminagdo, tendo sido
seguida, nos planos nacional e regional, pelo Minist6rio da Sa0de e peto comite
cientifico do Consorcio Nordeste, constituido para o enfrentamento da
pandemia, respectivamente;

coNSIDERANDo a Nota lnformativa no 0312020
CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministerio da Sa0de, que determina a utilizag6o
de Equipamentos de ProtegSo lndividual (EPls), onde a utilizag6o de mdscaras
caseiras impede a disseminagSo de goticulas expelidas do narizou da boca do
usudrio no ambiente, garantindo uma barreira fisica que vem auxiliando na
diminuigSo de casos da doenga,

Considerando a Recomendagdo n.o O2\2O2O do Mi
P0blico Estadual, atrav6s de seu Not6vel promotor em exercicio na
das Vertentes, onde disciplinam as medidas que a Municipalidade
adotar em combate d Covid-19;
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DECRETA:

Art. 1o Fica determinado, a partir de 30 de abril de 2020 e
por tempo indeterminado, para todas as pessoas no ambito deste municipio, o
uso obrigat6rio de m6scaras ou coberturas sobre o nariz e boca, a serem
utilizadas sempre que sair de casa e especialmente:

| - em todos os espagos priblicos

ll - transportes coletivos;

lll - estabelecimentos comerciais, industriais e de
servigos;

lV - tiixis e transportes por aplicativos.

$ 1o Os estabelecimentos comerciais enquadrados como
servigos essenciais, deverdo disponibirizar no minimo 'r (um) funcion6rio para
impedir a entrada e a perman6ncia de pessoas que n6o estiverem utirizando
m5scara ou cobertura sobre o nariz e a boca e poderdo disponibilizar mdscaras
descartdveis aos seus clientes e usudrios.

$ 2o Todos os estabelecimentos considerados essenciais
em atividades no municipio deverS0 fornecer e exigir o uso de mSscaras por
seus colaboradores.

$ 3o Os estabelecimentos considerados essenciais em
atividades no municipio deverio arertar os crientes quanto ao atendimento das
medidas de distanciamento sociar estaberecidas peros orgdos de sa0de e
manter a fiscalizagdo das regras aplic6veis.

Art. 20 As mdscaras caseiras deverdo ser confeccionadas
conforme as orientag6es da Nota lnformativa no 0312020, do Minist6rio da
Sa[de, constante do Anexo Onico deste Decreto, em especial.

mdscaras caseiras,
particulas virais s5o:

$ 10 Os tecidos recomendados para a produgdo das
em ordem decrescente de capacidade de filtragem de

a) Tecido de saco de aspirador

b) Cotton (composto de poli6ster 55% e algoddo 45

c) Tecido de algod5o (como camisetas 100%
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d) Fronhas de tecido antimicrobiano.

$ 20 E importante que a m5scara seja feita nas medidas
corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto,
sem deixar espagos nas laterais.

Art. 3o O poder p(blico poder6 providenciar a aquisigSo

de mdscaras e/ou articular e coordenar rede de volunt6rios entre os cidad6os,

empresas e entidades da sociedade civil para a produgSo, distribuig6o e
entrega de m6scaras, preferencialmente caseiras, para a populagSo de baixa

renda e integrantes do grupo de risco.

Art. 4o Em caso de descumprimento das medidas
previstas neste Decreto, fica autorizada a aplicagSo de multas, a suspensSo

dos Alvar6 de Funcionamento, bem como a interdigSo tempor6ria do local,

enquanto perdurar o estado de calamidade p0blica.

Par6grafo rinico. As medidas mencionadas no caput deste

artigo serdo aplicadas sem prejuizo as demais sang6es administrativas, civeis

e criminais, em especial a imputagao ao crime previsto no art. 268, do C6digo

Penal Brasileiro.

Art. 5o C6pia deste Decreto dever6 ser encaminhada para

a Policia Militar e Policia Civil, bem como do Ministerio Prlblico Estadual e Juiz

de Direito da Comarca, para apoio necess6rio ao cumprimento das normas,

bem como serd dado amplo conhecimento d populagSo.

publicagSo.
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