
COMUNICADO IMPORTANTE: 

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA EM ÁREAS COMUNS  

PENALIZAÇÃO DO INFRATOR 

 

Esclarecemos a todos que o Decreto Estadual nº 64.959/2020 do Estado de São Paulo, EM 

VIGOR DESDE 07/05/2020, determina o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, 

que cubram adequadamente a boca e o nariz, nos espaços de acesso aberto ao 

público, em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, como medida de 

prevenção e combate ao CORONAVÍRUS – COVID-19, enquanto perdurar a medida de quarentena 

instituída pelo Decreto nº 64.881/2020. 

 

A expressão "estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços" compreende, 

dentre outros, os ambientes de trabalho, de estudo, de cultura, de lazer, de esporte ou de 

entretenimento, casas de espetáculos, teatros, cinemas, bares, lanchonetes, restaurantes, praças 

de alimentação, centros comerciais, bancos e similares, supermercados, açougues, padarias, 

farmácias e drogarias, repartições públicas, instituições de saúde, escolas, transporte coletivo. 

 

Nos locais citados deverá ser afixado aviso do uso correto e obrigatório das máscaras, 

com a cobertura de nariz e boca e do distanciamento mínimo de 1,50m entre os usuários, em 

pontos de ampla visibilidade, com indicação de telefone e endereço dos órgãos estaduais 

responsáveis pela vigilância sanitária. 

 

O responsável pelos recintos de que trata a resolução, bem como responsáveis técnicos, 

deverão advertir os eventuais infratores sobre a proibição de sua entrada e permanência em 

desacordo, bem como sobre a obrigatoriedade e a cobertura de nariz e boca e, caso persistam na 

conduta coibida, de imediata retirada do local, se necessário, mediante o auxílio de força policial. 

 

O descumprimento do decreto com o não uso da máscara de proteção facial em 

ambientes públicos sujeitará o infrator, conforme o caso, às penas previstas na Lei nº 

10.083/1998 - Código Sanitário do Estado e na Resolução nº 96 de 29/06/2020 da Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo, como a aplicação de advertência e de multas calculadas em 

Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESP, a saber: 

 182 UFESP's = R$ 5.025,02 para cada usuário existente no interior do 

estabelecimento no momento da fiscalização, e que não estiver utilizando a máscara 

cobrindo corretamente nariz e boca; 

 19 UFESP’s = R$ 524,59 para transeuntes que não estiverem usando as máscaras 

cobrindo corretamente o nariz e boca; 

 50 UFESP’s = R$ 1.380,50 pela falta de sinalização no local. 

 


