PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO
Rua Cel. Joao Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

DECRETO N° 22 / 2022
Dispoe sobre a obrigatoriedade do uso de
mascaras sanitarias em ambientes
fechados no ambito do Municipio de Sao
Pedro da Uniao.

o Prefeito do Municipio de Sao Pedro da Uniao, Estado de Minas Gerais,
no uso das atribuicOes que lhe confere o art. 66, inciso VI, da Lei
Organica do Municipio,
CONSIDERANDO que a sadde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante politicas sociais e econamicas que visem a reducao
do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitario as acoes e servicos para sua promocao, protecao e
recuperacdo, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituicao da
Republica,
CONSIDERANDO que a preocupacao maior desta municipalidade, como
de todo o Poder Public°, é corn a preservacdo da saude da populacdo, de
seus servidores e o bem-estar da coletividade;
CONSIDERANDO a autonomia municipal em cuidar da saude ptiblica e
legislar sobre a defesa da sattde pitblica (art. 23, II, e art. 24, XII,
CF/88), bem como a garantia do direito a satide mediante politicas que
visem a reducao e a busca da eliminacao do risco de doencas e outros
agravos (Art. 148, I, da Lei Organica do Municipio);
CONSIDERANDO o aumento repentino na quantidade de casos de
Covid-19 no Municipio que, conforme informacoes do Departamento
Municipal de Saude, totalizou 47 novos casos desde meados de maio;
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DECRETA
Art. 10 - Torna-se obrigatorio o uso de mascara facial no ambito do

Municipio de Sao Pedro da Uniao nos ambientes fechados como
medida nap farmacolOgica contra a Covid-19.
Paragrafo finico - Sao exemplificativamente considerados ambientes

fechados os locals de prestaca.o de servicos de sa-dde, os
estabelecimentos comerciais e educacionais, o tran.sporte escolar
coletivo, os departamentos piablicos e as igrejas.
Art. 2° - Nos casos de suspeita de Sindrome Gripal, de qualquer

natureza, seth obrigathrio o protocolo do uso de mascara tanto para
ambientes internos quanto externos.
Paragrafo finico - Considera-se Sindrome Gripal: individuo corn quadro

respiratOrio agudo, caracterizado por sensacao febril ou febre,
acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade
respiratOria.
Art. 3° - Este Decreto entra ern vigor nesta data, revogando-se as

disposicOes em contrario, especialmente o Decreto 15/2022.
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