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DECRETO N.° 016, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
(alterado pelos Decretos 18 de 24 de março de 2.020 e
20 de 01 de abril de 2020)

“ESTABELECE
“NOVAS”
MEDIDAS
DE
ENFRENTAMENTO E PRECAUÇÃO, A FIM DE
EVITAR A DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA DA
COVID-19 NO MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS,
POR RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ATRAVÉS DA PROMOTORIA DE
JUSTIÇA DE PIRAJUÍ-SP”.

CAROLINA

ARAÚJO

DE

SOUSA

VERÍSSIMO,

Prefeita de R eginópolis, Com arca de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das
atribuições que lhe conferem a alínea “a” , inciso I, do artigo 85, da Lei O rgânica do
Município,
C O N S ID ER AN D O a Portaria MS n°. 188, de 3 de fevereiro de 2020, por m eio da
qual o M inistro de Estado da Saúde declarou E m ergência em S aúde Pública de
Im portância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção H um ana pelo novo
Coronavírus;
C O N S ID ER AN D O o Decreto n.° 64.879 de 20 de m arço de 2020, reconhecendo o
estado de calam idade pública, decorrente da pandem ia do C O VID -19, que atinge
o Estado de São Paulo, e dá outras providencias correlatas, bem com o suas
alterações e D eliberações do C om itê A dm inistrativo E xtraordinário CO VID-19;
C O N S ID ER AN D O que o Decreto 64.881/2020 do Estado de São Paulo decretou a
quarentena em todo o Estado, visando conter o avanço do CO VID-9;
C O N S ID ER AN D O a classificação de pandem ia pela O rganização M undial de
Saúde (OMS);
C O N S ID ER AN D O a necessidade de estabelecer m edidas de enfrentam ento e
precaução, a fim de evitar a dissem inação da pandem ia da Covid-19;
C O N S ID ER AN D O a necessidade de m anutenção regular de prestação dos
serviços públicos no âm bito da A dm inistração Pública;
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C O N S ID ER AN D O que a saúde é direito social constitucionalm ente reconhecido
(art. 6 o, da CF/88) e que são de relevância pública, as ações e serviços de saúde
(art. 197, d a C F /8 8 );
C O N S ID ER AN D O
as
determ inações
constantes
da
R E C O M E N D AÇ ÃO
A D M IN IS T R A T IV A oriunda do M inistério Público do Estado de São Paulo através
da Prom otoria de Justiça de Pirajuí-SP;
C O N S ID ER AN D O a M edida Provisória n.° 927 de 22 de m arço de 2020, que
dispõe sobre as m edidas trabalhistas para enfrentam ento do estado de
calam idade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n.° 006, de 20 de m arço
de 2020, e da em ergência de saúde pública de im portância internacional de
decorrente do C oronavírus (Codiv-19), e dá outras providências;
C O N S ID ER AN D O a M edida Provisória n°. 928, de 23 de m arço de 2020, que
altera a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as m edidas
para enfrentam ento da em ergência de saúde pública de im portância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e revoga o art. 18 da
M edida Provisória n° 927, de 22 de m arço de 2020;
C O N S ID ER AN D O o Decreto Legislativo n°. 06, de 20 de m arço de 2020, que
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei C om plem entar n° 101, de 4 de m aio de
2000, a ocorrência do estado de calam idade pública, nos term os da solicitação do
Presidente da R epública encam inhada por m eio da M ensagem n° 93, de 18 de
m arço de 2020;
C O N S ID ER AN D O a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
C O N S ID ER AN D O o artigo 63, XVII da Lei O rgânica M unicipal de Reginópolis,
segundo o qual “com pete privativam ente ao Prefeito decretar estado de
calam idade pública, ou estado de em ergência, sem pre que ocorrerem fatos, que o
ju stifiquem ” ,
C O N S ID ER AN D O o Decreto da Presidência da R epública n.° 10.282 de 20 de
m arço de 2020, que regulam entou a Lei n° 13.979, de 02 de fevereiro de 2020,
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;
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DECRETA:

Art. 1o Ficam S U SP EN S AS , em razão da aglom eração de pessoas, todas as
atividades e serviços privados não essenciais.

Art. 2o A suspensão a que se refere o artigo prim eiro deste decreto, não se aplica,
aos seguintes estabelecim entos;
I. Farm ácias;
II. Superm ercados, m ercados, padarias, açougues, hortifrutigranjeiros e
quitandas;
III. Lojas de conveniência;
IV. Lojas de vendas de alim entação para anim ais;
V. D istribuidoras de Gás e água m ineral;
VI. Postos de C om bustível;
VII. C línicas veterinárias; (acrescentado pelo Decreto n.° 018, de 24 de março de
2 . 020)

VIII. Bancos e C asas Lotéricas; (acrescentado pelo Decreto n.° 018, de 24 de março
de 2.020)

IX.

Fábricas e Industrias; (acrescentado pelo Decreto n.° 018, de 24 de março de

2. 020)

X.

Serviços

de

Energia

Elétrica,

Internet,

C om unicação

e

telefonia;

(acrescentado pelo Decreto n. ° 018, de 24 de março de 2.020)

XI.

S erviços de m ecânica e borracharia; (acrescentado pelo Decreto n.° 018, de

24 de março de 2.020)

XII. Serviço Funerário; (acrescentado pelo Decreto n.° 018, de 24 de março de 2.020)
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§1° Os dem ais estabelecim entos, estarão autorizados o funcionam ento, no
serviço de entrega à dom icílio, drive thru e serviço de retirada pelo
consum idor, (acrescentado pelo Decreto n.° 020, de 01 de abril de 2.020)
§ 2o: Em todos os estabelecim entos com erciais do m unicípio de
R eginópolis, ficam suspensos o consum o no local, bem com o m anter
m esas e cadeiras para utilização de clientes; (acrescentado pelo Decreto n.° 020,
de 01 de abril de 2.020)

§ 3o Com relação aos prestadores de serviços, tais com o cabelereiros,
barbearias, m anicures e dem ais estabelecim entos afins, poderão
desenvolver suas atividades apenas na prestação de serviços à dom icílio,
devendo obrigatoriam ente seguir regras de higienização e desinfecção,
bem com o utilizar m áscaras, luvas e avental descartáveis, (acrescentado pelo
Decreto n. ° 020, de 01 de abril de 2.020)

Art. 3o Ficam S U S P E N S A S as entradas de novos hóspedes no setor hoteleiro
(hotéis, pensões, pousadas e alojam entos em geral), sob pena das sanções
adm inistrativas constantes do artigo 110 do Código Sanitário Estadual e crim inais,
previstos no artigo 268 do Código Penal.

Art. 4o Ficam SU S P E N S O S todos e quaisquer eventos realizados em local
fechado, inclusive os particulares, independente das suas características,
condições am bientais, tipo do público, duração e m odalidade, inclusive de
natureza religiosa e educacional, e os eventos realizados em local aberto que
tenham
aglom eração
previstas
com
m ais
de
15
(quinze)
pessoas,
independentem ente de suas características, condições am bientais, tipo do público,
duração e m odalidade, suspendendo-se, ainda, a expedição de novos alvarás;

Art. 5o Em relação aos velórios, lim itar o acesso à 20% (vinte por cento) da
capacidade m áxim a previstas no alvará de funcionam ento,
preferência aos parentes m ais próxim os do de cujus.

conferindo-se

Art. 6o Em relação aos banheiros públicos e os privados de uso com um , deverão
disponibilizar todo o m aterial necessário à adequada higienização dos usuários,
devendo ser higienizados em intervalos inferiores a 3 (três) horas, com uso
diuturnam ente de m ateriais de lim peza que evitem a propagação da CO VID-19,
sendo obrigatoriam ente higienizados no início e ao final do expediente ou horários
de funcionam ento do órgão, repartição ou estabelecim ento;
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Art. 7o ( R E V O G A D O Decreto n.° 020, de 01 de abril de 2.020)
Art. 8o Em relação aos transportes coletivos que atuam no m unicípio, bem com o
os estabelecim entos disciplinados no artigo 2 o, deverão providenciar:
I. lim peza e higienização total, em especial nos pontos de contato com as
m ãos dos usuários, e tam bém do ar condicionado;
II. disponibilização de álcool em gel aos usuários e trabalhadores, nas áreas
dos term inais e entrada e saída dos veículos;
III. orientação para que os m otoristas e cobradores higienizem as m ãos a
cada viagem ;
IV. m anter espaçam ento m ínim o, de 1,5 (um e m eio) m etros entre os
usuários e funcionários; (alterado pelo Decreto n.° 018, de 24 de março de 2.020)
V. divulgar inform ações acerca da Covid-19 e das m edidas de prevenção;
VI. higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o
período de funcionam ento, as superfícies de toque (carrinhos, cestos,
cadeiras, m açanetas, corrim ão, m esas e bancadas) (acrescentado pelo Decreto
n. ° 018, de 24 de março de 2.020)

VII. fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro
sistem a eficaz, a fim de evitar a aglom eração de pessoas dentro do
estabelecim ento; (acrescentado pelo Decreto n. ° 018, de 24 de março de 2.020)
VIII. determ inar, caso haja fila de espera, que seja m antida distância
m ínim a de 1,5 (um e m eio) m etros, entre as pessoas, devendo dem arcá-las
no chão do estabelecim ento; (acrescentado pelo Decreto n.° 018, de 24 de março de
2. 020)

IX. quanto ao estabelecim ento q u e h a ja fila de espera, deverá m anter o
atendim ento, p re fe re n c ia lm e n te , ao grupo de risco; (acrescentado pelo Decreto
n.° 018, de 24 de março de 2.020)

X. que seja realizado um contingenciam ento de pessoas, dentro dos
estabelecim entos, sendo aos de pequeno porte, delim itado 05 pessoas e
aos de m édio/grande porte, 15 pessoas, por vez, com exceção dos
funcionários; (acrescentado pelo Decreto n.° 018, de 24 de março de 2.020)
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XI. todos os veículos, preferencialm ente, devem circular com as janelas
abertas a fim de m anter a ventilação natural para renovação do ar.
(acrescentado pelo Decreto n. ° 018, de 24 de março de 2.020)

XII. quanto aos postos de com bustíveis, devem estabelecer m edidas
específicas de higiene e limpeza, além de que, os m esm os deverão
disponibilizar álcool 70%, em cada bom ba de com bustível, aos funcionários
e estabelecer fluxos para pagam ento no caixa, m antendo distância m ínim a
de 1,5 m por cliente, e ainda, devendo realizar assepsia dos balcões com
álcool 70% entre um atendim ento e outro; (acrescentado pelo Decreto n.° 020, de
01 de abril de 2.020)

XIII.

as farm ácias deverão realizar m edidas de orientações, quanto ao
distanciam ento, bem com o, realizar assepsia com álcool 70% entre um
atendim ento e outro de balcões, longarinas, balanças, caixas dentre outros;
(acrescentado pelo Decreto n. ° 020, de 01 de abril de 2.020)

XIV. em relação aos banheiros públicos e os privados de uso com um ,
deverão disponibilizar todo o m aterial necessário à adequada higienização
dos usuários, devendo ser higienizados em intervalos inferiores a 3 (três)
horas, com uso diuturnam ente de m ateriais de lim peza que evitem a
propagação da CO VID -19; (acrescentado pelo Decreto n.° 020, de 01 de abril de
2.020)

XV. a utilização, som ente de itens descartáveis ou de uso exclusivam ente
individual, para consum o ou higiene, com o copos e toalhas de papel;
(acrescentado pelo Decreto n. ° 020, de 01 de abril de 2.020)

Art. 9o Fica o setor de V igilância Sanitária incum bido da am pla fiscalização das
m edidas adotadas neste Decreto, bem com o do Decreto n.° 015/2020 de 19 de
m arço do corrente ano.

Art. 10 Fica criado para gerenciar eventuais assuntos om issos no presente
decreto, bem com o quanto a prorrogação e definição de novas m edidas, o “C om itê
Especial de C rise” , que será coordenado pelo C hefe do Poder Executivo M unicipal
que convocará reuniões periódicas na m edida do necessário e será com posto
pelos D iretores M unicipais de Saúde, Assistencial Social, Educação e
D epartam ento Jurídico.
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A rt. 1 0 A - C onsiderar-se-á abuso do poder econôm ico a elevação de preços,
sem ju sta causa, com o objetivo de aum entar arbitrariam ente os preços dos
insum os e serviços relacionados ao enfrentam ento da C O VID -19, na form a do
inciso III do artigo 36 da Lei Federal n° 12.529, de 30 de novem bro de 2011, e do
inciso II do artigo 2 o do D ecreto Federal n.° 52.025, de 20 de m aio de 1.963,
sujeitando as penalidades previstas em am bos os norm ativos, (acrescentado pelo
Decreto n.° 018, de 24 de março de 2.020)

Art. 10 B - Em caso de descum prim ento das disposições constantes no presente
decreto, aplicar-se-á, a suspensão do alvará de funcionam ento, m ediante
notificação, para sanar a irregularidade e em reincidência, haverá a cassação e a
im ediata interdição, bem com o a penalidade de m ulta, prevista no artigo 118 do
Código T ributário M unicipal, sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal
cabíveis, (acrescentado pelo Decreto n. ° 020, de 01 de abril de 2.020)

Art. 10 C - Fica PR O IBIDO , a utilização e perm anência nas praças m unicipais,
bem com o nos parques, com exceção apenas do uso do banheiro público e
retirada de alim entos, nos estabelecim entos da Praça da M atriz, (acrescentado pelo
Decreto n. ° 020, de 01 de abril de 2.020)

Art. 10 D - Todas as exigências e restrições constantes no presente decreto, se
aplicam aos vendedores am bulantes, devidam ente cadastrados, que realizem
atividades no m unicípio de Reginópolis. (acrescentado pelo Decreto n.° 020, de 01 de abril
de 2.020)

Art. 11 A s determ inações do presente Decreto vigorarão da data de sua
publicação até o prazo de até 30 (trinta) dias, que poderá ser antecipado ou
prorrogado m ediante ato próprio, ficando revogadas as disposições em contrário.
Reginópolis, 20 de m arço de 2020.

Carol
Prefeita de Reginópolis

o

Registrado na Secretaria e Publicado na forma da Lei vigente.
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