
Município de Ilha Comprida 
Estância Balneária 

DECRETO N° 990, 
DE 15 DE ABRIL DE 2020. 

DISPÕE SOBRE O USO MASSIVO DE 
MÁSCARAS E CONDUTAS DE 
HIGIENE A SEREM OBSERVADAS 
PELOS ESTABELECIMENTOS, EM 
FACE DA PANDEMIA DA COVID-19, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Prefeito 
Municipal de Ilha Comprida/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 83 
- Inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando que o Decreto Municipal n° 985, de 24 de março de 2020, declarou estado de 
calamidade pública no âmbito da saúde pública do Município de Balneário Ilha Comprida, em 
função do risco de surto do Novo Coronavírus - COVID-19; 

Considerando as regras de isolamento social, instituídas pelo Decreto Estadual n°64.881, de 
20 de março de 2020 que tiveram por consequência a suspensão total ou parcial de atividades 
econômicas no território Paulista; 

Considerando a necessidade de equilíbrio entre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
(COVID-19) e o compromisso da Administração Pública Municipal de garantir que cidadãos 
e empresas ultrapassem esse período com recursos suficientes para sobreviver com qualidade 
de vida durante a quarentena; 

Considerando o posicionamento recente da Organização Mundial da Saúde e do Ministério 
da Saúde, sobre o uso comunitário de máscaras como estratégia para diminuir o contágio em 
massa pelo COVID-19 e Nota Informativa n°03/2020 do Ministério da Saúde; 

DECRETA: 

Art. 1° 	Fica obrigatório o uso de máscaras de barreira para os cidadãos que estiverem 
fora de seus domicílios durante o período de quarentena decretado pelo 
Governo Estadual, estabelecido assim o uso massivo desse tipode proteção 
individual, para evitar a transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19). 

§1° 	Será obrigatório o uso de máscaras, a partir de 15 de abril de 2020: 

I - para uso de táxi ou transporte compartilhado de passageiros; 

II - para acesso aos estabelecimentos considerados como essenciais 
(supermercados, mercados, farmácias, entre outros); 
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III - para acesso aos estabelecimentos comerciais que tiverem as atividades 
liberadas e retomadas; e 

IV - para o desempenho das atividades em repartições públicas e privadas. 

§ 2° 	As máscaras de proteção individual poderão ser confeccionadas de forma 
caseira, utilizando-se de tecidos e recomendações constantes da Nota 
Informativa 	N° 	3/2020, 	do 	Ministério 	da 	Saúde 
(https://www.saude.gov.bilimages/pdf/2020/Apri1/04/15860  14047102-Nota-
Informativa.pdf) 

Art. 2° 	Para estabelecimentos e repartições com permissão de atendimento ao público 
e entrada de pessoas: 

I - intensificação das medidas de higienização de superfícies e áreas 
circulantes, bem como, disponibilização de álcool gel 70% para os usuários, 
nas entradas e saídas do estabelecimento e na entrada ou interior dos 
elevadores 	 em 	 local 	 sinalizado; 

II - os funcionários deverão efetuar a limpeza devidamente paramentados com 
Equipamentos de Proteção Individual inerentes a cada função; 

III - disponibilização de informações visíveis sobre higienização de mãos, 
sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização; e 

IV - adoção de medidas internas, especialmente aquelas relacionadas à saúde 
no trabalho, necessárias para evitar a transmissão do Coronavírus no ambiente 
de trabalho e no atendimento ao público; 

§ 1° 	As máscaras utilizadas pelos funcionários, caso sejam descartáveis, deverão 
ser trocadas a cada 2 horas. 

§ 2° 	Os funcionários deverão, a cada procedimento realizado, lavar as mãos com 
água e sabão ou higienizá-las com álcool gel 70%. 

§30 
	

Para higienização dos banheiros, os profissionais deverão usar luvas e botas. 

Art. 3° 	O uso de máscaras de proteção individual não exime os cidadãos de tomar 
todos os outros cuidados indispensáveis à prevenção da COVID19, em 
especial, constante higienização das mãos com água e sabão, uso de álcool em 
gel e limpeza constante de áreas de contato (maçanetas, corrimãos, controles 
remotos, telefones fixos e móveis, mesas, balcões, bem como, respeitar a 
quarentena enquanto vigente o Decreto Estadual de n° 64.881/2020). 

Art. 4° 	As obrigações instituídas pelo presente Decreto, não isentam ou desobrigam 
qualquer pessoa ou estabelecimento do cumprimento das anteriormente 
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Art. 5° 
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instituídas pelos demais atos normativos editados em decorrência da infecção 
humana COVID-I 9, exceto se lhes forem contrárias. 

Fica autorizado às atividades de fiscalização e de poder de polícia, tomarem as 
atitudes necessárias ao fiel cumprimento do disposto neste Decreto. 

	

Art. 6° 	
A desobediência aos comandos previstos neste Decreto, caracterizará infração 

Administrativa e sujeitará o infrator à aplicação das penalidades previstas na 
Decreto Municipal n° 985, de 24 de março de 2020, sem prejuízo de demais 
sanções civis e administrativas as previstas para crimes elencados nos artigos 
268 - infração de medida sanitária preventiva e 330 - crime de desobediência - do Código Penal. 

	

Art. 7° 	
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE 
AB ' : 	2020. REFEITO MUNICIPAL DE LIMA COMPRIDA, EM 15 DE 

GERALDINO Ã$BOSA DE OLIVEIRA JUNIOR 
Pr'èfito Municipal 
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