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Decreto nº 023/2020                                                                       Pio IX, 27 de Abril de 2020. 
 

 
Dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras 
domésticas de proteção facial à população, no âmbito 
do Município de Pio IX, com vistas a estabelecer 
medidas de contenção do contágio da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID 19), e dá outras 
providências. 

 

A Senhora REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA, Prefeita Municipal de        

Pio IX - PI, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para preservar e assegurar a 
manutenção da saúde e da segurança à população que precisa deixar, mesmo que 
momentaneamente, o isolamento social para desenvolver atividades essenciais ou adquirir bens 
de primeira necessidade; 
 

CONSIDERANDO que o uso de qualquer tipo de máscara, mesmo as feitas em domicílio, 
associada à lavagem de mãos, etiqueta respiratória, uso de álcool gel e distanciamento social, 
aumentam, significativamente, a proteção da população em geral contra a COVID-19, servindo 
como barreira parcial para a transmissão do vírus e impedindo a disseminação pelo contato com 
gotículas infectantes; 
 
CONSIDERANDO o teor da nota de esclarecimento expedida pela Sociedade Brasileira de 
Infectologia em 03 de abril de 2020, bem como a Nota Técnica GVIMS/CGTES/ANVISA N. 
04/2020, de 31 de março de 2020, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as quais dispõem 
sobre a utilização de máscaras como forma de evitar a disseminação da pandemia do Novo 
Coronavírus (COVID-19); 
 
CONSIDERANDO a Nota Informativa Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministério 
da Saúde, a qual dispõe sobre critérios a serem observados para a produção de máscaras caseiras; 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica obrigatória a toda a população, no território do Município de Pio IX (PI), a 
utilização de máscaras domésticas de proteção facial, em especial quando houver necessidade de 
contato com outras pessoas, de deslocamento em vias públicas, de compras de gêneros de 
primeira necessidade ou de outra medida que interrompa, provisoriamente, o isolamento social. 
 

Parágrafo único. Recomenda-se que a população observe o uso de máscaras domésticas de 
proteção facial, na forma do caput deste artigo, aderindo de forma plena tal prática e se mantendo 
assim, enquanto perdurar a pandemia. 
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Art. 2º - Os munícipes poderão confeccionar suas próprias máscaras faciais domésticas, sendo 
que a confecção deve ser orientada nos termos da recomendação emitida pela Secretaria 
Municipal de Saúde e Saneamento, constante no Anexo I deste Decreto. 
 

Art. 3º - As máscaras de uso profissional deverão ser utilizadas apenas por profissionais de saúde, 
por profissionais de apoio que prestarem assistência ao paciente suspeito ou confirmado de 
COVID-19 e por pacientes nas hipóteses recomendadas pelo Ministério da Saúde, sendo 
vedadas, nestes casos, a utilização de máscaras domésticas. 
 

Art. 4º - A utilização de máscaras de proteção não importará em prejuízo à observância das 
demais recomendações profiláticas e de isolamento social expedidas pelas autoridades públicas. 
 

Art. 5º - No desenvolvimento das atividades essenciais e no comércio em geral, quando 
autorizado o seu funcionamento, os colaboradores que desenvolvem atividade de atendimento ao 
público, deverão, obrigatoriamente, fazer o uso das máscaras domésticas de proteção facial, nos 
termos previstos neste Decreto e sob a orientação das normativas do Ministério da Saúde. 
 

Art. 6º - Fica recomendado aos munícipes que não realizem nem permaneçam em aglomerações 
de pessoas, nos espaços públicos, tais como praças, parques, calçadões e assemelhados, sendo 
aceitáveis, apenas, as movimentações de natureza transitória. 
 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 
 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Pio IX, 27 de Abril de 2020. 

 
 
 

REGINA COELI VIANA DE ANDRADE E SILVA 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2020 

USO DE MÁSCARAS DOMÉSTICAS PELA POPULAÇÃO 
 

 
Para a utilização das máscaras domésticas, com vistas à prevenção do contágio do 

Covid-19, recomenda-se: 

 
I - toda população deve utilizar máscaras domésticas, quando estiverem em contato 

com outras pessoas ou quando precisar deixar o isolamento social. Ressalta-se que a escassez 
mundial de máscaras cirúrgicas, N95/PFF2 e a necessidade de garantir a continuidade do 
trabalho dos profissionais de saúde, faz com que o uso deste EPI pela população em geral deva 
ocorrer com máscaras de fabricação doméstica; 

 
II - pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19 devem ficar isoladas e sair do 

ambiente de isolamento apenas em situações de urgência ou necessidade. Nessas ocasiões, o 
paciente deve sempre utilizar máscara cirúrgica, sendo vedado o uso de máscaras domésticas; 

 
III - da mesma forma, pessoas que tiveram contato próximo ou domiciliares de 

pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19, assim como pessoas com qualquer 
sintoma respiratório devem ficar restritas em domicílio, deixando o isolamento apenas em 
situações de urgência ou necessidade. Nessas ocasiões, utilizar a máscara cirúrgica em todo e 
qualquer trajeto. 

 
IV - para a fabricação e higiene das máscaras domésticas, recomenda-se: 
 
a) as pessoas podem confeccionar suas próprias máscaras ou adquiri-las. Os tecidos 

recomendados, em ordem decrescente de capacidade de filtragem de partículas 
virais são: 

 

1.  tecido de saco de aspirador; 

2.  cotton (composto de poliéster 55% e 45%); 

3.  tecido de algodão (como camisetas 100% algodão); 

4.  fronhas de tecido antimicrobiano. 

 

b) as máscaras domésticas são de uso estritamente pessoal, não devendo ser 
compartilhadas em hipótese alguma; 
 
c) quando da confecção, a máscara deve cobrir totalmente a boca e nariz e deve estar 
bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais; 
 
d) o usuário deve evitar tocar a máscara durante o uso, trocando-a após duas horas de 
uso contínuo ou quando o EPI umedecer, retirando-o pelo elástico lateral; 
 
e) para higienizar a máscara o usuário deve deixar o EPI imerso em solução com água 
sanitária diluída (diluição na proporção de 10ml de água sanitária para 500ml de água) 
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em água potável por 30 (trinta) minutos. Após, usar água corrente e lavar com água e 
sabão. É importante que, ao fim do processo de lavagem, o usuário higienize as mãos; 
 
f) depois de seca, deve-se passar a máscara doméstica com o ferro quente e guardar em 
um saco plástico. 
 
Destaca-se que o uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser 

implementada junto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como o 
distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando potencializar os 
efeitos da proteção e interromper o ciclo da COVID19. 

 
Por fim, reitera-se que a participação e o engajamento de toda a população, neste 

processo de reeducação de saúde e de convivência social, é extremamente importante para a 
interrupção da cadeia de transmissão do Coronavírus, independente da presença ou não de 
sintomas, uma vez que já são suficientemente comprovadas as evidências de que a ocorrência do 
vírus gerados da pandemia em tela é, na maior parte dos casos, de transmissão interpessoal. 
 
 
Referência: 
 
Nota Informativa Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível em: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf 
 
 
 
 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/04/1586014047102-Nota-Informativa.pdf

