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DECRETO Nº 179, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

Regulamenta o uso de máscaras nos ambientes fechados, como 

forma de enfrentamento da COVID-19 e dá outras providências 

correlatas. 

 

THALES GABRIEL FONSECA, Prefeito do Município de Cruzeiro, no uso 

das suas atribuições legais; 

Considerando o preocupante aumento dos casos positivados para Covid-19, o 

que se dá provavelmente pela elevada transmissibilidade da nova cepa do Coronavírus; 

Considerando o Decreto Estadual nº 67.299, de 24 de novembro de 2022, que 

retornou a obrigatoriedade do uso de máscaras nos locais destinados à prestação de serviços 

de saúde e nos meios de transporte coletivo. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica recomendado o uso de máscaras de proteção facial, em ambientes 

fechados, públicos ou privados. 

 

Parágrafo único. Nos termos do parágrafo único do art. 1º do Decreto 

Municipal n° 37, de 17 de março de 2022, fica mantido o uso obrigatório de máscaras de 

proteção facial em locais destinados à prestação de serviços de saúde, Secretaria Municipal 

de Saúde, Hospitais, Farmácias, Consultórios e Unidades de Saúde e, ainda, em meios de 

transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque.  

 

Art. 2° Visando a prevenção da disseminação do Coronavírus, fica mantida a 

recomendação de higienização das mãos, bem como a disponibilização de equipamentos 

dispensadores de álcool gel e/ou álcool líquido, ambos a 70% (setenta por cento), por parte 

dos estabelecimentos comerciais que prestam serviços diretamente à população, sempre em 

locais de fácil acesso e visualização, inclusive com placa contendo aviso. 



 

 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro 

Estado de São Paulo 
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 

 

 

Art. 3º. As medidas previstas neste Decreto vigorarão de 26 de novembro de 

2022 até 02 de janeiro de 2023, podendo serem revistas a qualquer tempo. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições contrárias. 

 

Cruzeiro, 25 de novembro de 2022. 

 

 

THALES GABRIEL FONSECA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MARIA CAROLINA CODELO MARTINS BASTOS LEITE 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Publicado no átrio da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, em 25 de novembro de 2022, 

conforme artigo 66 da Lei Orgânica do Município de Cruzeiro 
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