
DECRETO Nº 2.362/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022

Dá nova redação ao art. 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 2.325,
de 23 de novembro/2021, referente ao coronavírus.

ANILDO COSTELLA, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, Estado do Rio
Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal:

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, que
declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 56.422, de 16 de março de
2022, que faculta a utilização de máscara de proteção individual cobrindo boca e
nariz para circulação ou permanência em vias públicas ou em espaços públicos ou
privados ao ar livre, ficando recomendado o seu uso nos casos e nas formas
constantes dos Anexos I e II do Decreto acima citado.

CONSIDERANDO o teor da Nota Técnica emitida pelo Comitê Científico
de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia COVID-19 e pelo Centro de Operações e
Emergência em Saúde – COE,

DECRETA:

Art. 1º - O Art. 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 2.325/2021, passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º..
II - Fica dispensado o uso obrigatório de máscara facial não profissional de
proteção respiratória para Covid-19, seja descartável ou reutilizável, durante o
deslocamento de pessoas em circulação nos espaços abertos públicos, vias
públicas e demais locais abertos ou fechados, de uso coletivo ou não, inclusive
nas instituições de ensino.
Parágrafo Único: Não se aplica o previsto no “caput” deste artigo nos
estabelecimentos de saúde.

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO, 

aos 10 de maio de 2022.

Anildo Costella
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Rodrigo Milani
Secretário de Administração e Planejamento


