
PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  VÁRZEA  PAULISTA  

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

- DECRETO Nº 5.996, DE 05 DE MAIO DE 2020 -  

 

“Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 

máscaras de proteção facial, no âmbito do 

Município de Várzea Paulista, como medida de 

prevenção e enfrentamento à COVID-19. ”. 

 

 

JUVENAL ROSSI, Prefeito Municipal de 

Várzea Paulista, Estado de São Paulo, no uso 

de suas atribuições legais, especialmente as 

que lhe são conferidas pelo art. 75, IX da Lei 

Municipal nº. 1.119/90; 

 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, a 

execução de medidas necessárias visando preservar a saúde da população; 

 

CONSIDERANDO o que dispõe do Decreto Municipal nº 5.979, de 16 de março de 

2020, Decreto Municipal nº 5.982, de 18 de março de 2020, Decreto Municipal nº 

5.983, de 20 de março de 2020, Decreto Municipal nº 5.984, de 24 de março de 2020, 

Decreto nº 5.987, de 07 de abril de 2020, Decreto nº 5.988, de 07 de abril de 2020 e 

Decreto nº 5.990, de 17 de abril de 2020, a fim de acompanhamento, avaliação e 

execução de medidas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação da doença no Município; 
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CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, que 

declara, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que em face da necessidade de conter a disseminação da COVID-

19 em nosso Município e de garantir o adequado funcionamento das atividades e 

estabelecimentos em operação, torna-se imperiosa a adoção de medida que obrigue o 

uso de máscaras de proteção facial, no âmbito do Município de Várzea Paulista, para 

fins de diminuir a sua disseminação por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas; 

 

CONSIDERANDO por fim a edição do Decreto Estadual nº 64.959, de 04 de maio de 

2020, que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial no 

contexto da pandemia da COVID-19 e dá outras providências. 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º  Para fins de prevenção contra a propagação do contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19), fica determinado como obrigatório, no âmbito do Município 

de Várzea Paulista, o uso de máscaras de proteção facial, mesmo que de fabricação 

artesanal, por toda e qualquer pessoa durante a circulação em vias e logradouros 

públicos.  

 

Art. 2º Ficam obrigados a utilizar máscaras de proteção de uso não 

profissional em seus ambientes de trabalho, os funcionários dos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços essenciais, em especial aqueles que prestam 

serviço de atendimento ao público, em funcionamento e operação durante o período das 

medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus, no âmbito do Município de Várzea 

Paulista.  
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§ 1º O tipo de máscara constante do caput deste artigo não se aplica ao 

estabelecimento que por características de sua prestação de serviço necessite de uso 

específico de EPI’s para este fim.  

 

§ 2º Compete aos estabelecimentos comerciais de que trata o artigo 2º deste 

Decreto, fornecer, gratuitamente, máscaras de proteção facial para seus funcionários e 

colaboradores.  

 

Art. 3º Os estabelecimentos prestadores de serviços privados essenciais em 

funcionamento e operação durante o período de medidas de enfrentamento ao novo 

Coronavírus, inclusive as empresas responsáveis pelo transporte público, motoristas de 

taxi e aplicativos deverão fiscalizar e proibir a entrada em suas respectivas dependências 

de pessoas que não estejam utilizando máscara de proteção, sendo facultada a 

distribuição de máscaras para ingresso nos veículos e estabelecimentos.  

 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo 

sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação municipal, tais como, multa, 

interdição total ou parcial da atividade e suspensão ou cassação do alvará de 

funcionamento, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.  

 

Art. 4º Fica determinado aos servidores das portarias e da segurança em 

geral das repartições públicas da Administração Municipal Direta e Indireta que 

impeçam o ingresso de servidores e munícipes nas dependências, sem o uso de máscara.  

 

Parágrafo único. O servidor público que concorrer para o descumprimento 

do disposto no caput deste artigo, ficará sujeito à responsabilidade administrativa 

disciplinar, nos termos da lei.  
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Art. 5º Aplicar-se-á o disposto neste Decreto aos estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços considerados não essenciais, que venham a ter 

autorização para abertura e funcionamento durante o período de medidas de 

enfrentamento ao novo coronavírus.  

 

Art. 6º Fica prorrogado o prazo de suspensão das aulas da rede pública 

municipal de ensino por tempo indeterminado. 

 

Parágrafo único. No âmbito de entidades autônomas, bem como no setor 

privado fica recomendada a suspensão conforme o caput desse artigo 

 

Art. 7º  Este Decreto entra em vigor no dia 07 de maio do corrente exercício, 

produzindo efeitos durante o período das medidas de enfrentamento ao novo 

Coronavírus, revogadas as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, aos cinco dias do mês de 

maio do ano de dois mil e vinte 

 

     

 

 

Juvenal Rossi 

Prefeito de Várzea Paulista 

 

 

 

Carlos Teixeira da Silva 

 Gestor Municipal de Gestão Pública 

Registrado e Publicado pela Unidade Gestora Municipal de Planejamento e 
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