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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 013/2020

Obrigatoriedade do uso de máscaras em
ambientes públicos, e da outras providências.

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do
Município.
CONSIDERANDO a grave crise de saúde pública em
decorrência da pandemia da COVID-19 declarada pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), que afeta todo o
sistema interfederativo de promoção e defesa da saúde pública,
estruturado nacionalmente por meio do Sistema Único de
Saúde (SUS);
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal que
decretou situação de emergência no Município de Várzea em
razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia
da COVID-19 (novo coronavírus), reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde – OMS.
RESOLVE:
Art. 1. Fica determinado o uso obrigatório de máscaras
individuais no âmbito do Município de Várzea, nas repartições
públicas, em estabelecimentos comerciais, espaços destinados à
exploração de atividade econômica, bem como nos serviços de
transporte individual e coletivo de passageiros.
Art. 2. Nos demais locais, fica recomendada a toda população
do Município de Várzea a utilização de máscaras de proteção,
sobretudo quando houver necessidade de contato com outras
pessoas, deslocamento em vias públicas ou outras medidas que
interrompam o isolamento social.
Parágrafo Primeiro. As máscaras de proteção são de uso
estritamente pessoal e não podem ser compartilhadas.
Parágrafo Segundo. As máscaras faciais poderão ser
profissionais ou confeccionadas de acordo com as orientações
do Ministério da Saúde.
Art. 3. Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
com o auxílio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊCIA SOCIAL, orientar a população e os empresários
e, em último caso, solicitar auxílio da Polícia Militar para fazer
valer o preceituado nesta regulamentação.
Parágrafo único. A não utilização de máscaras poderá ensejar
responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a
saúde pública, tipificado no art. 268 do Código Penal, e civil.
Art. 4. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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