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DECRETO N2 1.507 
DE 22 DE ABRIL DE 2020 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO USO DE MASCÁRAS 
PARA SAIR DE CASA NO MUNICÍPIO DE MONÇÕES EM VIRTUDE 
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS- COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DOUGLAS ANTONIO HONORATO, Prefeito Municipal de 
Monções, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA: 

ARTIGO 12- Fica estabelecido, que a partir de 27 de abril de 2020 
e por tempo indeterminado, para todas as pessoas no âmbito do Município de Monções, o 
uso obrigatório de máscaras ou coberturas sobre o nariz e boca, a serem utilizadas sempre 
que sair de casa e especialmente: 

I- em todos os espaços públicos; 
11 -estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As crianças menores de dois anos ficam 
isentas da utilização de acordo com recomendação do Ministério da Saúde. 

ARTIGO 22- Os estabelecimentos mencionados nos incisos I e 11 
do caput do artigo 1 º poderão disponibilizar máscaras descartáveis aos seus clientes e 
usuários. 

ARTIGO 32 - Todos os estabelecimentos comerciais em 
atividades no Município de Monções deverão fornecer e exigir o uso de máscaras por seus 
colaboradores. 

ARTIGO 42 - Poderão ser utilizadas máscaras caseiras que 
deverão ser confeccionadas conforme as orientações da Nota Informativa nº 03/2020 do 
Ministério da Saúde, constante do Anexo Único deste Decreto. 

Parágrafo Único: As máscaras confeccionadas pela 
Municipalidade serão distribuídas gratuitamente na Unidade de Saúde. 

ARTIGO 52- O poder público poderá providenciar a aquisição de 
máscaras e/ou articular e coordenar rede de voluntários entre os cidadãos, empresas e 
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entidades da sociedade civil para a produção, distribuição e entrega de máscaras, 
preferencialmente caseiras, para a população. 

ARTIGO 6º - Em caso de descumprimento das medidas previstas 
neste Decreto, fica autorizada a aplicação de multas, a suspensão dos Alvará de Localização e 
Funcionamento (ALF), bem como a interdição temporária do local. 

ARTIGO 1º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário . 

Prefeitura Municipal de Monções, 22 de Abril de 2020. 

Publicada e registrada na data supra . 
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