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DECRETO Nº 022/2020/GP-PMCA 
  

 

 

 
DISPÕE SOBRE A NECESSIDADE DO USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 

FACIAL PELA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO ARARI 

COMO MEIO DE PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS (COVID-19). 

 

O Prefeito Municipal de Cachoeira do Arari Sr. Jaime da Silva Barbosa, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais que decorrem do exercício do cargo e; 

 

CONSIDERANDO o reconhecimento, por parte da Organização Mundial da Saúde, como pandemia o 

surto do Corona vírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e no Decreto 

Estadual nº 609, de Março de 2020; 

 

CONSIDERANDO as recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde, e o reconhecimento do estado 

de calamidade no Estado do Pará; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de evitar um surto local do Corona Vírus (COVID – 19); 

 

DECRETA:  

  

Art. 1º- Sem prejuízo de todas as recomendações preventivas e de isolamento social já adotadas, fica 

recomendado à toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização 

de máscaras de proteção facial, confeccionadas conforme orientações do Ministério da Saúde. 
 

§ 1º- À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para 

uso hospitalar. 
 

§ 2º- As máscaras artesanais podem ser produzidas segundo as orientações constantes da Nota 

Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, anexa ao presente decreto e disponível na página do 

Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br ou no link de acesso direto: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf 
 

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá, por Portaria do seu Titular, regulamentar eventuais 

procedimentos adicionais para o efetivo cumprimento das recomendações contidas neste decreto. 
 

Art. 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e poderá ser revisto a qualquer tempo.  

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 Cachoeira do Arari, 20 de Abril de 2020. 

   

PUBLICADO NO PAÇO 

MUNICIPAL NESTA DATA. 

EM: 20/04/2020 

http://www.saude.gov.br/
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf
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