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DECRETO N.º 337/20 DE 24 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre  a  regulamentação dos  serviços  e  atividades,  em

consonância com a fase classificatória do Município de Paulicéia

no  Plano  São  Paulo  do  Governo  do  Estado  de  São  Paulo,

condicionada à observância obrigatória  das diretrizes sanitárias

ligadas ao enfrentamento e prevenção da pandemia COVID-19 e

dá outras providências.

ERMES DA SILVA, Prefeito Municipal de Paulicéia, Comarca de

Panorama, Estado de São Paulo usando das atribuições que lhe

são conferidas por Lei, etc...

CONSIDERANDO o  acompanhamento  em  tempo  real  pela

Coordenadoria  Municipal  de  Saúde  e  os  dados  técnicos  dos

Boletins Epidemiológicos emitidos;

CONSIDERANDO que o Egrégio Supremo Tribunal Federal,  no

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341- DF, em

seção  virtual  no  dia  15  de  abril  de  2020,  referendou  medida

cautelar, acrescida da interpretação conforme à Constituição, para

o  fim  de  estabelecer  que  as  medidas  de  enfrentamento  da

emergência  de  saúde  pública  prevista  na  Lei  Federal

13.979/2020,  devem  respeitar  a  atribuição  administrativa  e

funcional de cada esfera de governo, incluídos os Municípios;
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CONSIDERANDO a Resolução SAA nº 21, de 24 de março de

2020, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo;

CONSIDERANDO,  a  recém-reclassificação  do  Governo  do

Estado de São Paulo, para os Municípios localizados na Região

de  Presidente  Prudente,  que  progrediram  para  a  fase

classificatória  02  do  Plano  São  Paulo,  exigindo  a  tomada  de

medidas restritivas, condicionada à fiel observância exaustiva das

diretrizes  sanitárias  ligadas  ao  enfrenamento  e  prevenção  da

pandemia COVID-19.

DECRETA:

ARTIGO 1º: – Fica liberada a realização da Feira Livre, nos termos da Resolução

SAA nº 21, de 24 de março de 2020, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São

Paulo;

ARTIGO 2º: - Fica reconhecido como atividades essenciais as academias e as

atividades religiosas de qualquer natureza.

ARTIGO 2º:  As  atividades  especificadas  no  artigo  anterior  deverão  adotar  as

seguintes regras:

§  1  º –  Atendimento  presencial,  limitado  em  40%  (quarenta  por  cento)  da

capacidade de lotação, desde que cumpridos os seguintes requisitos:

I  – que o atendimento seja realizado com demarcação de acesso e controle de

entrada, evitando-se, de toda forma, aglomeração no interior do estabelecimento;

II –  que seja efetuado o uso de máscara  pelos  funcionários  e pelos  clientes,

durante todo o atendimento nas academias e que seja utilizado máscaras por todos que

adentrarem aos templos para realizar as atividades religiosas;
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III – que sejam intensificadas as medidas de higienização no local, assim como a

disponibilização de álcool em gel 70% (setenta por cento) nas entradas e saídas

dos estabelecimentos e templos;

IV – que seja afixada no local a necessidade da utilização de máscara por todos

os frequentadores, tanto funcionários quanto clientes ou membros.

ARTIGO 3º – As medidas determinadas no presente Decreto vigerão até o dia 31

de julho de 2020, podendo ser prorrogado, caso haja necessidade, ou revogado se as

condições de urgência que motivaram a sua edição não permanecerem as mesmas.

ARTIGO  4º –  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário..

Paulicéia-SP, data supramencionada. 

(Assinado Digitalmente)
ERMES DA SILVA

=Prefeito=

Registrado em livro próprio e publicado no Diário Oficial do Município.

CHRISTIAN JOSÉ SILVA
Diretor Administrativo
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