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DECRETO N° 036/2020, de 24 de abril de 2020. 

 

Altera o art. 6º-A, do Decreto n° 019/2020, de 23 de 

março de 2020, que declara a ocorrência de estado de 

calamidade pública no Município de Mocajuba e 

define outras medidas de enfrentamento à pandemia 

do Corona vírus (COVID-19). 

 

O Prefeito Municipal de Mocajuba, Estado do Pará, Sr. COSME MACEDO PEREIRA, no 

uso das suas atribuições legais, com fundamento no art. 89, incisos IX e XII da Lei Orgânica do 

Município (LOM), e 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de novas medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

COVID-19 no Município de Mocajuba; 

 

CONSIDERANDO o teor da nota de esclarecimento expedida pela Sociedade Brasileira e 

Infectologia em 03 de abril de 2020, bem como a Nota Técnica GVIMS/CGTES/ANVISA N. 

04/2020, de 31 de março de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as quais dispõem 

sobre a utilização de máscaras como forma de evitar a disseminação da pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID-19); 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Altera o art. 6º-A, do Decreto n° 019/2020, de 23 de março de 2020, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

   

“Art. 6º-A - Fica estabelecido a toda a população, no território do Município de 

Mocajuba, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, a partir de 27 de abril 

de 2020 e por tempo indeterminado, a serem utilizadas em espaços públicos, vias 

públicas, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. 
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§ 1º. Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços deverão fornecer e 

exigir o uso de máscaras de seus colaboradores e impedir a entrada e a permanência 

de pessoas que não estiverem utilizando máscara. 

§ 2º. Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de 

uso correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo 

tempo dentro do estabelecimento. 

§ 3º. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não 

aquelas produzidas para uso hospitalar. 

§ 4º. As máscaras caseiras podem ser confeccionadas segundo as orientações 

constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na 

página do Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br. 

§ 5º. Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso profissional devem 

garantir prioritariamente o suficiente abastecimento da rede de assistência e atenção 

à saúde e, subsidiariamente, dos profissionais dos demais serviços essenciais. 

§ 6º. A inobservância ao disposto neste Decreto sujeita o infrator ao pagamento de 

multa por deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias 

que visem à prevenção da COVID-19 e sua disseminação, à preservação e à 

manutenção da saúde, na forma da Lei nº 7.678, de 29 de dezembro de 1993, que 

instituiu o Código de Vigilância Sanitária, sem prejuízo de eventual 

responsabilização pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, de que 

trata o art. 268, do Código Penal.” 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MOCAJUBA, Estado do Pará, 24 de abril de 

2020. 

 

________________________________________ 

COSME MACEDO PEREIRA 

Prefeito Municipal de Mocajuba 
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