
PREFEITURA MUNIGIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

DECRETO N" 056/21. DE 27 DE MAIO DE 2.021

o'Dispõe sobre medidas de enfrentamento à

pandemia ao Covid 19 no âmbito do município em

complementação as medidas adotadas pelo Estado
de São Paulo dá outras providências".

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do

Município de Paraiso, no uso de suas atribuições legais; e

Considerando o Decreto Legislativo no 6, de 20 de

margo de2.O2O, que recoúece, para os fins do art. 65, da Lei Complementar no 101, de

04 de maio de 2.000, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública no Brasil;
Considerando a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro

de2.}2},por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde

Pública de ImportânciaNacional (ESPIN) em decorrência da Infecaão Humanapelo Novo

Coronavírus;
Considerando que a Lei Federal no 13.979, de 6 de

fevereiro de 2.020, ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência,

incluiu a quarentena (art.2o,Il), a qual abrange a "restrição de atividades [...] de maneira

a evitat possível contaminação ou propagação do coronavíruso';
Considerando o disposto no Decreto Federal no

10.282, de 20 de março de 2.020, em especial o rol de serviços públicos e atividades

essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e segurança;
Considerando o Decreto Estadual no 64.879,de 20 de

maÍço de2.020,que recoúece Estado de Calamidade Pública decorrente dapandemia da

COVID-I9 que atinge o Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas;
Considerar,rdo o Decreto Estadual no 64.881, de22 de

março de 2.020,que decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia

da COVID-l9 e outras providências correlatas;
Considerando o Decreto Estadual 65.014, de 10 de

juúo de2020, que estende oprazo da quarentena de que trata o Decreto Estadual no

64.881, de22 de margo de2.020, e dá outras providências correlatas;
Considerando o Decreto do Governo do Estado de

São Paulo no. 64.994, de 28 de maio de 2020 que dispõe sobre a medida de quarentena de

que trata o Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, institui o Plano São Paulo e dá

providências complementares e que estabelece em seu artigo 7o que os Municípios
paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e verde, cujas circunstâncias estruturais e

epidemiológicas locais assim o permitirem, poderão attorizar, mediante ato

fundamentado de seu Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público
de serviços e atividades não essenciais;

Considerando a publicação pelo Governo do Estado

de São Paulo do Plano SP para retomada consciente e faseada da economia;
Considerando o Decreto do Governo do Estado de

São Paulo n" 65.141 de t910812020 que alterou o anexo III do item 1 do parâgrafo único
do artigo 7o do Decreto no 64.994 de 28 de maio de 2020;

Rua do Café no. 649 - CBP 15825-000 - Paraíso (SP) - Fone 17 3567 9510
CNPJ n'. 45.127.24810001-56

(/V,



PREFEITURA MUNIGIPAL DE PARAISO
Estado de São Paulo

Considerando o Decreto Municipal no 19120, de 24

de março de2.O2},que declara Situação de Emergência em Saúde Pública no Município

de Paraiso e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia provocada pela

COVID-19, no âmbito do Poder Executivo do Município de Paraiso;

Considerando o Decreto Municipal no 22120, de 01

de Abril de2.020, que declara Situação de Calamidade Pública no Município de Paraiso

para enfrentamento da pandemia deconente da COVID-l9 e dispõe sobre medidas

adicionais;
Considerando que os princípios da dignidade da

pessoa humana bem como os valores sociais do trabalho e livre iniciativa constituem

fundamentos da República Federativa do Brasil;
Considerando a necessidade de compatibilização das

medidas de preservação da vida sem, contudo, deixar de garantir a subsistência das

famílias;
Considerando a necessidade de preservar a saúde e o

bem-estar de toda a população paraisense, sem descurar da necessidade de exercício do

trabalho de subsistência compatível com as medidas de seguranga à saúde;

Considerando que os Municípios possuem

autonomia paÍa, observando suas peculiaridades, flexibilizar a abertura dos

estabelecim"ntos 
"orr"spondentes 

à fase em que se encontra no Plano, mediante Decreto

e também adotar medidas restritivas;

ery!1@1|q, a necessidade de conter a

disseminação do COVID-I9 e garantir o adequado funcionamento das repartições

públicas e dos serviços de saúde;

Município, ESPECIALMENTE
PARA INTERNAÇÃO, ETC,

Art. 1o. Fica totalmente proibido no âmbito do Município de Paraiso festas de

qualquer rratureza, aglomerações ou qualquer tipo de reunião em chácaras, sítios,

fazendas, clubes e congêneres.

Art.2". Fica totalmente proibido no âmbito do Município de Paraiso o consumo

em bares, botecos e congêneres, permitido apenas entrega/delivery e com horario de

funcionamento de 8 horas diarias, que deverá ser realizado obrigatoriamente entre às 8h

e às 20h.

Art. 3o. Fica totalmente proibido no âmbito do Município de Paraiso a prática de

atividades esportivas de qualquer natureza, permitido o uso da pista de camiúadapwaa
práúicade atividades em movimento, no período de segunda a sexta-feira, vedado o uso

aos sábados, domingos e feriados.
Parágrafo único. As academias, estúdios de pilates, academias de crossfit,

estúdios de ginástica funcional, escolas de natagão e de ginástica, poderão continuar

funcionando por no máximo 8 horas diarias, (obrigatoriamente entre às 6h e às 20h), sendo

obrigatória ademaraação no piso dos espaços de ciroulação com fita colorida, garantindo
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o distanciamento entre cliente e funcionários durante o atendimento, bem como

entre os clientes e entre osgarantindo o distanciamento mínimo de 02 (dois) metrol

funcionários, e

agendamento.

Art. 4o. Fica proibido no âmbito do Município de Paraiso a realização de feiras

livres, pennanecendo proibida inclusive arcalizaçáo de eventos, convenções, atividades

culturais ou atividades que serem qualquer tipo de..aglomeração.
parátgrafo únicà. Or r"ltos . 

"rl.b*gões 
religiosas poderão ser realizadas desde

que a capacidade de pessoas não ultrapasse25%o do permitido.

Art. 5.o O atendimento ao público no Paço Municipal, Fundo Social de

Solidariedade, Casa da Agricultura, Biblioteca Municipal, Assistência Social e CRAS

serârcalizado no horário cómpreendido entre 7h30 às 1lh, devendo das l2:30has 17:00h

ser realizado exclusivamente trabalho interno.

§ 1". Os membros do Conselho Tutelar deverão trabalhar presencialmente no

*.r*o-horario e após, deverão trabalhaÍ em regime de plantão, cuja escala deverá ser

definida entre seus membros.

§ 2". O controle de ponto continua obrigatório, devendo o departamento de

pessoallproceder com as deviàas providências no que se refere a não anotação do horário

completó do servidor definido por lei e que não foi executado/anotado.

§ 3". Fica atribuída à assessoria municipal da Educação, competência para instituir

diretrizõs gerais para execução de medidas, afim de atender as medidas anunciadas no

presente Dãcreto, especialmánte para dispor sobre o funcionamento do setor, aulas e sobre

os servidores lotados em referido setor.

§ 4". O servidor público, nos termos do que dispõe o artigo 210. i.nciso XIX - da

Lei Muiicipal n" 1.18472018, deve proceder na vida pública e privada de forma que

digrtfrq"" " 
fu"çã" pública, logo, se descumprir as medidas do presente decreto em

qualquár situaçáo, àspecialmente deixando de dar o exemplo, responderá por

procedimento administrativo disciplinar.' 
s 5o. Os servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, poderão ser

.oruoràdos a qualquer momento, para prestagão de serviços que a situagão exigir'

Art. 6o. Os estabelecimentos estarão sujeitos à fiscalizagão pelo Setor de

Fiscalização e Vigilância Sanitaria da Prefeitura Municipal de Paraiso, sendo que o

descumpiimento poderá ensejar a suspensão ou cassação do alvarâ de funcionamento,

e/ou auiuação de multa, nos t"rmor da legislação vigente, sem prejuízo da atuação da

polícia MiÍitar, por violação dos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não

constituir crime mais grave.

Art.7o. Fica novamente recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do

Município de Paraiso se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de

saúde e exercícios de atividades essenciais.

Art. 8o. Fica obviamente mantida a obrigatoriedade das práticas de prevengão,

forma de evitar a proliferagão do novo Coronavírus (COVID-19), especialmente:

I- o uso di máscaras descartáveis ou de pano pela população que circular nos

estabelecimentos comerciais.
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II- o distanciamento social, em especial às pessoas que se enquadrem nos grupos

de risco, como pessoas com mais de 60 (sessenta) anos, gestantes ou portadores de

doenças crônicas.

Art. 9o. As disposições contidas no presente decreto poderão ser revistas a

qualquer momento, considerando o monitoramento da evolução do contágio da COVID-
19.

Art. 10. As medidas, cominações e determinações adotadas pelo Município em
Decretos anteriores e desde que vigentes, ficam mantidas e devem ser observadas.

Art. 11. O consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas fica proibido em todos
os dias e horários da semana.

Art. 12. Com relação aos procedimentos de licitação que se encontram em
andamento, compete ao setor de licitações e contratos, a deliberaçáo acerca dos mesmos,

inclusive no que se refere a suspensão dos procedimentos, com a devida justificativa.

Art. 13. No que se refere aos procedimentos administrativos disciplinares em
andamento, competirá aos membros da comissão a deliberação sobre a suspensão ou
continuidade dos trabalhos.

Art.14. O período de vigência do presente Decreto será de 31105 a 15/06 p.f.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Paço Municipal "Prefeito José Sgobi", aos 27 de maio de 2.021,

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria na data supra.
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