
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 50/2020. 

 

“Dispõe sobre a Obrigatoriedade do uso de mascara 

facial no município de Nova Aliança, durante a pandemia do COVID-

19.” 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO, do Município de Nova 

Aliança, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais. 

Considerando as recomendações do Centro de Contingência do 

Coronavírus, instituído pela Resolução n° 27, de 13 de março de 2020, 

da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo; 

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 (Boletim 

Epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde 

Pública - COVID 19 n° 7); 

Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e 

garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde; e 

Considerando que o usuário de serviço público faz jus à prestação de 

serviço de qualidade mediante adoção de medidas de proteção à sua 

saúde, nos termos do inciso VIII do artigo 7° da Lei n° 10.294, de 20 de 

abril de 1999, 

Decreta: 

Artigo 1° Enquanto perdurar a medida de quarentena 

instituída pelo Decreto n° 64.881, de 22 de março de 2020 do Estado de 

São Paulo e do Decreto Municipal nº44 de 22 de Abril de 2020, fica 

determinado o uso de máscaras de proteção facial por usuários do 

serviço de transporte público, em todas as repartições publicas 

Estaduais, Federais e Municipais, além dos pedrestes, e usuários de 

veículos automotores quando estiverem  trafegando em vias publicas, 

dentro deste município. 



 

 

 

 

Artigo 2º Fica também mantido a obrigatoriedade de uso 

de mascara facial enquanto durar a pandemia do COVID-19, em todos 

os comércios locais, industriais e  supermercados.    

Parágrafo único. Caberá à responsável pelo órgão publico, comercio 

ou empresa, ser responsável pela fiscalização e orientação a que alude 

o “caput” deste artigo, no âmbito de suas atribuições, adotar as 

medidas necessárias para impedir a entrada e a permanência de 

pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial. 

Artigo 3º – As medidas previstas neste Decreto poderão 

ser reavaliadas a qualquer momento. 

Artigo 4° Este decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Nova Aliança- SP, 04 de Maio de 2020. 

 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume. 

 

            Susane Cristina Ballo 

 Escriturária Exp. Administrativo  

 


