
 

 
 

DECRETO Nº 040/2022 - GAB/PMM DE, 30 de Maio de 2022. 

 

 
 

“REGULAMENTA A DESOBRIGAÇÃO DO 

USO DE MÁSCARAS EM LOCAIS 

ABERTOS E FECHADOS NO MUNICÍPIO 

DE MUANÁ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

EDER AZEVEDO MAGALHÃES, Prefeito Municipal de Muaná, usando 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, no artigo 92, IX da Lei 

Orgânica do Município; 

 
Considerando que a Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº. 913, de 

22 de abril de 2022, declara o encerramento da Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (Espin) em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov). 

 
Considerando o conjunto de medidas de prevenção da transmissão da 

covid-19 e os atuais indicadores epidemiológicos que apontam à 

redução de internações, aliados à progressão de vacinação no Município 

de Muaná. 

 

Considerando a competência concorrente normativa e administrativa 

municipal, por se tratar de questão de saúde pública voltada ao 

coletivo, objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente. 

 



 
 
 
 
 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º. Diante da melhora do cenário epidemiológico da Covid-19 no 

Brasil e no mundo todo, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório 

em todo território Muanense. 

 

Art. 2º. Encerra-se a a obrigatoriedade do uso de máscaras tanto em 

locais abertos como fechados, exceto nos locais e para pessoas 

mencionados no art. 3º deste decreto. 

 

Art. 3º. A desobrigação do uso de máscara de proteção individual é válida 

em qualquer situação, exceto em locais destinados à prestação de serviços 

de saúde como hospitais, postos de saúde, laboratórios, clínicas, 

consultórios, serviços de hemoterapia e de hemodiálise, farmácias e 

drogarias. 

  

Parágrafo Primeiro. Fica obrigado a usar máscara o indivíduo que 

apresente sintomas gripais ou que tenha tido contato com caso suspeito 

ou confirmado de covid-19 nas últimas 48 horas, devendo-se manter em 

isolamento ou quarentena conforme orientação do serviço de saúde. 

 

Parágrafo segundo. O uso de máscaras em ambientes abertos ou 

fechados segue valendo para pessoas que possuam fatores de risco para 

agravamento da covid-19, como pessoas com comorbidades, 

imunossuprimidas, mulheres grávidas e idosos de 70 anos ou mais. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
Art. 4° Ficam mantidas as outras medidas de higiene como o uso de 

Álcool 70% e distanciamento social, assim como lavar as mãos com 

água e sabão com frequência, cobrir o rosto com o antebraço ao tossir 

ou espirrar. 

 

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e 

poderá ser revisto a qualquer tempo. 

 
Publique-se, registre-se e Cumpra-se. 

 

Muaná-PA, 30 de Maio de 2022. 
 

 


