
 
 
DECRETO Nº 065/2022 – GAB/PMM DE 13 DE
ABRIL DE 2022.

 
 

TORNA FACULTATIVO O USO
DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO
FACIAL EM TODO O
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO
DE MEDICILÂNDIA.

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE

MEDICILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ, no exercício
de suas atribuições legais e disposições da Lei
Orgânica Municipal e

 
 
 
 
DECRETA:
Art. 1º Fica facultada a utilização de

máscara de proteção facial para a circulação ou
permanência em espaços públicos ou privados ao ar
livre, bem como em ambientes e locais fechados no
âmbito do município de Medicilândia.

§ 1º Permanece obrigatória a utilização de
máscara de proteção facial nas seguintes hipóteses:

I – em estabelecimentos destinados à
prestação de serviços saúde, públicos ou privados; e

II – para as pessoas que apresentem
sintomas gripais de qualquer natureza,
independentemente do local ou ambiente.

§ 2º Em locais fechado a faculdade
mencionada no caput fica condicionada a
apresentação do comprovante de vacinação.

Art. 2º Recomenda-se seja mantida a
utilização do equipamento de proteção facial,
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independentemente do local ou ambiente, por
pessoas ou grupos em situação de maior
vulnerabilidade ao vírus causador da Covid-19.

Art. 3° Fica estabelecida a vacinação da
população do Município de Medicilândia como
medida principal de enfrentamento da COVID-19,
conforme Programa Nacional de Imunizações e
demais normas estaduais.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde
manterá o monitoramento dos números de casos de
COVID-19 e as disposições contidas neste decreto
podem ser alteradas a qualquer momento a depender
da situação sanitária do Município.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

 
Gabinete do Prefeito Municipal de

Medicilândia, aos treze dias do mês de abril de 2022.
 
 

PUBLICADO no mural de avisos da Prefeitura Municipal de
Medicilândia, 13 de abril de 2022.

 
 

 

 
 


