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DECRETO Nq 3.7L4. DE 23 DE IUNHO DE 2.020.
Dispõe sobre ø regulømentøção dø aplicøção de multøs
pelo não uso de máscørøs føciøis durønte ø Declørøção de
Cølømidøde em Søúde Públicø e Quørentenø em røzão dø
PANDEMIA cøusødø pelo COVID-79, nos termos dø Leí
Municipøl ne 4.208 de 01 de øbril de 2020, e dá outrøs
proaidênciøs.

IOSE FRANCISCO SOUZA AVILA, Prefeito Municipal de lpuã, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições legais e considerando a existência de pandemia do
COVID-l9 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organizaçã,o Mundial da
Saúde;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organizaçáo Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,
em virtude de disseminação de doença infecciosa viral respiratória (coronavirusdisease
201,9

- COVID-19),

causada pelo agente patogênico SARS-CoY-2;

CONSIDERANDO as disposições da Lei ne L3.979, de 6 de fevereiro de
2020, que institui medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da situação de
emergência em saúde pública causada por agentes patogênicos;

CONSIDERANDO as disposições da Portaria ne 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da disseminação da doença por aquele agente patogênico;

CONSIDERANDO as disposições da Portaria nq 356/GM/MS, de 1,L de
março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalizaçáo do disposto na
Lei ne 1.3.979, de 6 de fevereiro de2020;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um Plano Municip al de
Contingência a esse evento e também para estabelecer a estratégia de acom
dos munícipes que se enquadrarem nas definições de suspeitos e confirmad
infecção pelo agente patogênico; e, finalmente;
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CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO os Boletins Oficiais emitidos e publicados pela Secretaria
Municipal de Saúde constatando em L9 de junho de2020 o total de TL casos confirmados,
resultado e 244 casos notificados, em relação ao COVID-l9;
l-2 casos aguardando
I
CONSIDERANDO o artigo l.e da Lei Municipal ne 4.208 de 0L de abril de
2020 dispõe sobre o "Decreto Emergência em Saúde Pública" e sobre determinação de
"Sifuação de Quarentena" pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Ipuã nos casos
em que houver risco à saúde pública;
S tn, da Lei Municipal ne 4.208 de 0L de
abril de2020 preconiza que, Decretada a "Emergência em Saúde Pública", poderá o Chefe
do Poder Executivo determinar medidas preventivas com a finalidade principal de

CONSIDERANDO que o artigo

4n,

preservação da vida;

de 2020,

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal ne 4.208 de 01 de abril
em especial o artigo 55 que preconiza a possibilidade de aplicação de multa em

de caso de inobservância de recomendações médicas;

CONSIDERANDO a Determinação Médica Geral ne 0L12020 de 23 de junho
de 2020 expedida pela Secretaria Municipal de Saúde, lavrada na forma do artigo 55 da
Lei Municipal ne 4.208 de 0L de abril de 2020, no sentido de ser obrigatório o uso de
máscaras faciais por todas as pessoas que transitem pelas ruas da Cidade de lpuã, em
áreas públicas ou privadas de uso comum, comércios e indústrias é essencial na
contenção da propagação do Novo Coronavírus (COVID-L9);
CONSIDERANDO que a não observância do uso de máscara conforme a
Determinação Médica Geral na 0t12020 de 23 de junho de 2020 expedida pela Secretaria
Municipat de Saúde poderá gerar multa nos termos do artigo 55 da Lei Municipal ne
4.208 de 0L de abril de 2020, sem prejuízo de outras cominações legais previstas na
referida Lei e em outras disposições gerais;

CONSIDERANDO as disposições gerais da Lei Municipal

ne 4.208 de 0

abril de2020;
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DECRETA:
- É OgntCATÓRIO o uso de máscaras faciais por todas as pessoas que
transitem pelas ruas da Cidade de lpuã, em áreas públicas ou privadas de uso comum/
comércios e indústrias para contenção da propagação do Novo Coronavírus (COVID-l9).

Art.

1.0

Art. 20 - É O¡nIGATÓRIO o uso de máscaras faciais no interior de veículos
em que estejam várias pessoas.

Parágrafo único - O caput deste artigo não se aplica aos veículos contenham
pessoas que residam no mesmo imóvel, em especial famílias, ou em veículos que esteja
apenas o motorista com os vidros fechados.

Art.

30

- É OBRIGATÓRIO o uso de máscaras faciais em toda situação que

importe necessidade de contato direto entre pessoas que residam em imóveis diferentes.

As máscaras faciais de que trata este Decreto e a Lei 4.208 de 0L de
abril de 2020 se refere às industÅalizadas ou artesanais que dificultem o contágio pelo
Novo Coronavírus através da via oral ou nasal, sendo de extrema importância que seja
utilizado bloqueando a boca e o nariz.

Art.

40 -

A não utilização de máscaras ou a inobservância das regras mínimas
de prevenção da saúde pública previstas neste Decreto resultará em aplicação de multa
de 20 (vinte) IJFESP's, em consonância com o artigo 1o, artigo 4a e seu Sln e artigo 55,
todos Lei Municipal ne 4.208 de 0L de abril de 2020, bem como da Determinação Médica
Geral ne 01.12020 emitida pela Secetaria Municipal de Saúde.

Art.

50 -

Art.

60

- A multa prevista neste Decreto é passí vel de reincidência caso o

autuado volte a cometê-la após 02 (duas) horas da autuação anterior, conforme P
do artigo 58 da Lei ne 4.208 de 0L de abril de2020.
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S 1o

- Considera-se reincidência a fato de incorrer em infração prevista no

mesmo dispositivo legal.
S 2o

- A multa aplicada em caráter de reincidência será majorada em valor

correspondente a50% (cinquenta por cento) do valor da multa anteriormente aplicada.

Ãrt.7e - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ipuá,23 de junho de 2020
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PREFEITO MUNICIPAT

A Secretaria Municipal de Administração e Negócios de Governo:
Registre-se e Publique-se.
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Encadernação em livro próprio e publicado nesta data.
Prefeitura Municipal de Ipuá,23 de junho de 2020.
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