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DECRETO nº 053/2022 

“Dispõe sobre a liberação do uso 

de máscara obrigatório em locais 

abertos no município de Goianá e 

dá outras providencias.”  

 

O Excelentíssimo Prefeito de Goianá, Sr. ESTEVAM DE ASSIS 

BARREIROS, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma dos artigos 196 

e 197 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e 

igualitário no Sistema Único de Saúde (SUS), que compreendem as ações de 

proteção e recuperação de saúde individual e coletiva, conforme a Lei Orgânica 

Municipal de Goianá e demais instrumentos normativos;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no âmbito 

municipal, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do “Novo 

Coronavírus (SARS-Cov-2)” responsável pelo surto de 2020;  

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Internacional Organização Mundial de Saúde (OMS) em 30 de 

janeiro de 2020;  
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CONSIDERANDO a reconhecida autonomia dos municípios 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no precedente ADI 6341 MC-Ref, 

Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, 

Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-

271  DIVULG 12-11-2020  PUBLIC 13-11-2020; 

CONSIDERANDO as políticas públicas do Estado de MG que busca 

o retorno gradual, comedida e responsável das atividades; 

CONSIDERANDO o avanço da vacinação no município de 

Goianá/MG;  

CONSIDERANDO que o município já conta com mais de 70% de 

vacinados segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde;  

 DECRETA: 

Art. 1º – Não é mais obrigatório o uso de máscaras no município de 
Goianá em locais abertos. 

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.   

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Goianá, aos 18 dias do mês de abril de 2022. 

 

 

 

Estevam de Assis Barreiros 
Prefeito de Goianá 
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