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  DECRETO Nº 7809, DE 05 DE MAIO DE 2020                            
 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE SEGURANÇA 
PARA UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO FACIAL NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”. 
 

  
 O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito 
Municipal de Paulínia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, 
VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,  
 
 Considerando as medidas de segurança 
sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 
2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de 19 de março de 2020; e 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 
20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, 
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo; 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.956, de 
29 de abril de 2020, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de 
proteção facial no âmbito do serviço de transporte público de passageiros de 
responsabilidade do Estado de São Paulo; 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.959, de 
04 de maio de 2020, que determina o uso obrigatório de máscaras de proteção 
facial em espaços de acesso averto ao público, estabelecimentos que executem 
atividades essenciais e repartições públicas estaduais; 
 
 Considerando a necessidade de conter a 
propagação de infecção e transmissão local e de preservar a Saúde Pública; 
  
 
 D E C R E T A:  
 
  
 Art. 1º. Enquanto perdurar a medida de 
quarentena instituída pelo Decreto Municipal nº 7.774/2020 e pelo Decreto 
Estadual nº 64.881/2020, fica determinado o uso de máscaras de proteção facial 
por usuários do serviço de transporte público de passageiros e de usuários de 
taxi e/ou transporte por aplicativos no âmbito do Município de Paulínia. 
  
 Parágrafo único. Caberá à empresa 
concessionária responsável pela prestação dos serviços a que alude o “caput” 
deste artigo e aos responsáveis pelo serviço de taxi e/ou transporte por 
aplicativos, no âmbito de suas atribuições, adotarem as medidas necessárias 
para impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando 
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máscara de proteção facial, bem como a afixação de cartazes 
e/ou informes deste Decreto nos ônibus e outros modais de transporte para fins 
de publicidade. 
 
 Art. 2º. Fica determinado o uso obrigatório de 
máscaras de proteção facial para os munícipes que ingressem em todas as 
repartições públicas pertencentes ao Município de Paulínia, como medida de 
segurança sanitária. 
 
 Art. 3º. Fica determinado o uso obrigatório de 
máscara de proteção facial aos cidadãos que ingressem e/ou frequentem os 
estabelecimentos comerciais e serviços de saúde considerados estritamente 
essenciais no âmbito do Município de Paulínia, definidos no Decreto Municipal 
nº 7.774/2020 e no Decreto Estadual nº 64.881/2020. 
 
 Art. 4º. A Guarda Municipal de Paulínia, os 
servidores da Secretaria Municipal de Defesa Civil e as Autoridades Sanitárias 
do Município devem primordialmente orientar e esclarecer a população acerca 
das medidas de segurança sanitária adotadas neste Decreto. 
 
 Art. 5º. O descumprimento do disposto neste 
Decreto sujeitará o infrator, conforme o caso e de maneira proporcional, às penas 
previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083/1998 – 
Código Sanitário do Estado de São Paulo, sem prejuízo das medidas penais 
previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir 
crime mais grave. 
 
 Art. 6º. O Poder Público Municipal deve dar 
ampla publicidade a este Decreto, como medida de segurança sanitária e de 
proteção à saúde dos munícipes. 
 
 
 Art. 7º. Este decreto entrará em vigor da data de 
sua publicação. 
 
    
 Paulínia, 05 de maio de 2020. 

 
 
 

 EDNILSON CAZELLATO 
 Prefeito Municipal 
 
  
 Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e 

publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra. 
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LEONARDO ESPÁRTACO CEZAR BALLONE 

Secretário Municipal de Chefia de Gabinete  
 
 

FÁBIO LUIZ ALVES 
  Secretário Municipal de Saúde 

 
 

 
GUILHERME MELLO GRAÇA 

          Secretário de Negócios Jurídicos Interino  
 
 
 

TONÍ GUIMARÃES 
Secretário Municipal de Defesa Civil 

 
 
 

LUCIANA MARINHO 
Secretária Municipal de Transportes Interina 

 
 
 
 

 


