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DECRETO N° 0202/2022, 

Em, 02 de agosto de  2022. 
 

Dispõe sobre novas regras acerca do uso de 
máscaras de proteção individual no 
município de Butiá e dá outras providências.  

 
 
   DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito de Butiá, no uso de suas atribuições legais, 

 
   CONSIDERANDO a análise da situação epidemiológica da Covid-19 no Município e na região;  
   CONSIDERANDO o avanço da vacinação no município; 
 
                       CONSIDERANDO que  8.500  (oito mil e quinhentas) pessoas já t tomaram inclusive dose de 
reforço. 
   CONSIDERANDO a existência de interesse local nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição 
Federal; 
 
   CONSIDERANDO que o fato de não ser mais obrigatório o uso de máscara em locais ao ar livre 
não aumentou o número de casos de Covid no município, ao contrário os casos estão diminuindo 
gradativamente. 
 
    DECRETA:  
 
   Art. 1º - Fica desobrigado o uso de máscara de proteção individual para acesso e permanência 
em ambientes abertos ou fechados, exceto no ambiente da Central do COVID no Hospital de Butiá. 
 
    Parágrafo único. É recomendado o uso de máscara nos seguintes locais e situações: 
 I - As unidades de saúde públicas e privadas, hospitais, postos, ambulatórios e similares;  
II - As pessoas com sintomas gripais; 
III - Em ambientes de ensino público e privado ou escolas públicas e privadas; 
IV – Em transportes coletivos; 
V – Nos veículos da municipalidade que transportam pessoas acometidas de doenças; 
 
 
 
    Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições 
contrárias ao presente Decreto e mantidas as previsões anteriores relativas às medidas de proteção necessárias 
ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, naquilo que lhe forem compatíveis.  
 
 
                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                            Em, 02 de agosto de 2022. 
 
 
                                             DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                                 Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 02 de agosto de 2022. 
 
 
       VALMIR RIBEIRO PEREIRA 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
 
                                                         


