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DECRETO N° 012, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

TORNA OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA 
DE PROTEÇÃO FACIAL, COMO MEDIDA 
ADICIONAL NECESSÁRIA AO 
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Redenção de Gurgueia, Estado do Piauí, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do 

Município e, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 

de março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto Federal n° 10.212, de 30 de janeiro de 2020, 

que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 

03/02/2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da infecção 

humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) por entender tratar-se de evento complexo que demanda 

esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde, para identificação da etiologia dessas ocorrências e 

adoção de medidas proporcionais e restritas a riscos;  

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº 

18.884 de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, para dispor, 

no âmbito estadual, sobre medidas de emergência de saúde pública, em razão da classificação da situação 

mundial do novo Coronavírus como pandemia;  

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº 

18.901, de 19 de março de 2020, que Determina medidas excepcionais voltadas para o enfrentamento da 

grave crise de saúde pública decorrente do Covid-19, tais como a suspensão de diversas atividades e 

eventos, bem como o controle de fluxo de pessoas nas divisas do Estado; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 18.947, de 22 de Abril de 2020 do Governo do 

Estado do Piauí, que determina o uso obrigatório de máscaras em todo o território estadual; 

CONSIDERANDO o Supremo Tribunal Federal em decisão unânime proferida no 

âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.341 reafirmou a competência de estados e 

municípios de tomar medidas com o objetivo de conter a pandemia do coronavírus; 

CONSIDERANDO os decretos nº 08/2020, 09/2020 e 10/2020 publicados pelo 

Governo Municipal adotando medidas de enfrentamento ao novo coronavirus; 
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CONSIDERANDO a necessidade de intensificar as medidas de contenção da 

propagação do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO ainda ser o isolamento social a medida mais eficaz para o 

controle do avanço da doença neste momento, 

CONSIDERANDO a notificação de pessoas contaminadas pela Covid-19, em 

todos os Estados da Federal, e pela confirmação de casos no Município de Bom Jesus-PI e como 

medida para conter o risco de contágio, 

DECRETA 

Art.1º Este Decreto dispõe sobre o uso obrigatório de máscara de proteção facial em 

todo o território Municipal, como medida adicional necessária ao enfrentamento da covid-19.  

Art. 2º Fica determinado o uso de máscara de proteção facial, confeccionadas 

segundo as orientações do Ministério da Saúde.  

§ 1º Será obrigatório o uso de máscara de proteção facial sempre que houver 

necessidade de sair de casa, deslocar-se por via pública ou permanecer em espaços onde circulem outras 

pessoas.  

§ 2º A máscara de proteção facial é de uso individual, e não deve ser compartilhados 

entre familiares, amigos e outros. 

 § 3º Recomenda-se à população em geral do Município de Redenção do Gurguéia-

PI o uso de máscaras artesanais produzidas segundo as orientações constantes da Nota Informativa nº 

3/2020- CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página virtual do Ministério da Saúde: 

www.saude.gov.br.  

§ 4º Pessoas com quadro de síndrome gripal em isolamento domiciliar, bem como, 

quando estiver no ambiente da casa, o seu cuidador mais próximo, devem continuar usando 

preferencialmente máscara cirúrgica.  

Art.4º A Secretaria de Saúde do Município poderá estabelecer normas 

complementares para o melhor cumprimento deste Decreto. 

Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Redenção do Gurgueia - PI, 30 de Abril de 2020. 

 

 ÂNGELO                                SANTOS 
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