Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.564, DE 12 DE JULHO DE 2020.

Altera o Decreto n. 18.513, de 6 de maio de 2020,
que "Regulamenta no municipio de Sao Jose dos
Campos o uso de mascara facial protetora pela
popula~ao, por agentes publicos, prestadores de
servi~os e particulares, nos termos do Decreto
Estadual n. 64.959, de 4 de maio de 2020."

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~5es legais que lhe sao

conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990;
Considerando o Decreto n. 18.476, de 18 de mar~o de 2020, que declara situa~ao de
emergencia no Municipio de Sao Jose dos Campos, em razao da declarac;ao da Organiza~ao Mundial de
Saude- OMS- de pandemia de COVID-19, doenc;a causada pelo novo Coronavfrus (Sars-Cov-2);
Considerando o Decreto n. 18.479, de 23 de mar~o de 2020, com suas alterac;5es, que
reconhece a calamidade publica decorrente da pandemia do coronavfrus- COVID-19 - e disp5e sobre as
medidas para o funcionamento dos servic;os essenciais publicos e privados;
Considerando o Decreto Estadual n. 64.956, de 29 de abril de 2020, que determina o uso
de mascaras de prote~ao facial por usuaries do servi~o de transporte publico;
Considerando o disposto no Decreto n. 18.513, de 6 de maio de 2020, que regulamenta
no municipio de Sao Jose dos Campos o uso de mascara facial protetora pela popula~ao, por agentes
publicos, prestadores de servi~os e particulares, nos termos do Decreto Estadual n. 64.959, de 4 de
maio de 2020.
Considerando o que consta no Processo Administrative n. 53.961/20;

DECRETA:

Art. 12 Fica acrescentado o § 32 ao art. 12 do Decreto n. 18.513, de 6 de maio de 2020,
com a seguinte redac;ao:
"Art. 12 ... .................... ............... .......... ............................................................... ..... .............
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problemas respirat6rios, pessoas com incapacidade ffsica ou mental, ou, sem capacidade de remover a
mascara sem assistencia."
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Art. 22 Este Decreta entra em vigor na data de sua publica<;ao.

S:io Jose dos Campos,

de julho de
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Melissa Pulice a Costa Mendes
Secreta ria de Apoio Jurfdico

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, ao
primeiro dia do mes de julho do a no de dois mil e vinte.
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