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PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº 20 DE 24 DE MARÇO DE 2020
"Altera parcialmente o Decreto nº 18 de 20 de março de 2020"

O Prefeito José Carlos Silva Pinto, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, diante da pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela OMS
(Organização Mundial da Saúde) e da Lei nº 13.979/2020.

CONSIDERANDO a superveniência do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março
de 2020, bem como do Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de março de 2020,
CONSIDERANDO a deliberação 2 de 23 de março de 2020 do Comitê
Administrativo Extraordinário COVID-19 do Estado de São Paulo, de que trata o
artigo 3º do Decreto nº 64.864/2020, que reconhece a autonomia dos atos
próprios dos municípios,
CONSIDERANDO a prerrogativa da autonomia administrativa municipal, balizada
no artigo 30, inciso I c/c artigo 18, ambos da Constituição Federal,
CONSIDERANDO que o interesse público prevalece sobre o particular, portanto,

DECRETA:

Artigo 1º. Fica alterado o artigo 7º do Decreto Municipal nº 18 de 20 de março de
2020, passando a constar a seguinte redação:

i) Açougues e peixarias: restrição de atendimento ao público de até 3
(três) pessoas ao mesmo tempo, devendo os demais clientes
aguardarem do lado de fora do estabelecimento com distância mínima
de 1,5 m entre elas;

j) Distribuidoras de gás e lojas de venda de água mineral: restrição de
atendimento ao público de até 3 (três) pessoas ao mesmo tempo,
devendo os demais clientes aguardarem do lado de fora do
estabelecimento com distância mínima de 1,5 m entre elas;

k) Hotéis: mantendo-se, com relação ao atendimento no balcão, a
distância mínima de 1,5m entre os hóspedes;

l) Oficinas de veículos automotores/borracharias: restrição de
atendimento ao público de até 3 (três) pessoas ao mesmo tempo,
devendo os demais clientes aguardarem do lado de fora do
estabelecimento com distância mínima de 1,5 m entre elas;

m) Serviços postais: restrição de atendimento ao público de até 3 (três)
pessoas ao mesmo tempo, devendo os demais clientes aguardarem do
lado de fora do estabelecimento com distância mínima de 1,5 m entre
elas;

n) Estabelecimento de insumos agropecuários/pet shop: restrição de
atendimento ao público de até 3 (três) pessoas ao mesmo tempo,
devendo os demais clientes aguardarem do lado de fora do
estabelecimento com distância mínima de 1,5 m entre elas;

o) Construção civil: adotando-se as medidas de higienização necessárias
para o combate ao COVID 19, conforme orientações do Ministério da
Saúde.

p) Transporte individual de passageiros (táxis): adotando-se as medidas
de higienização necessárias para o combate ao COVID 19, conforme
orientações do Ministério da Saúde.

Artigo 2º. Fica revogado o parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte
redação:
§1º. Caberá aos respectivos proprietários dos estabelecimentos organizar a
restrição do acesso dos seus clientes, sob pena de suspensão do alvará de
funcionamento, em caso de descumprimento, pelo prazo de validade do
presente Decreto.
§2º. Ainda em caso de descumprimento, poderá ser acionada a Polícia Militar nos
termos do disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se a infração não
constituir crime mais grave, conforme autorização do Decreto Estadual nº
64.879/2020.
§3º. Todos os estabelecimentos previstos no inciso I deverão respeitar as
medidas de higienização necessárias para o combate ao COVID 19, conforme
orientações do Ministério da Saúde.

§4º. Fica suspenso o comércio ambulante no Município de Pariquera-Açu durante
a vigência deste Decreto.
Art. 3º Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Município de
Pariquera-Açu se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de
saúde e exercício de atividades essenciais.
Art. 4º O artigo 3º, §1º do Decreto nº 18 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§1º. Aos demais servidores não previstos no caput e pertencentes ao grupo de
risco, fica determinado o afastamento das suas funções pelo período de vigência
do presente decreto, desde que comprove por meio de atestado ou prontuário
médico, adiantando-se o período de férias ainda em período aquisitivo.”
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas
as disposições em contrário.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

PREFEITURAMUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº 103 DE 24 DE MARÇO DE 2020

José Carlos Silva Pinto, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e
especialmente;
Considerando a existência pandemia do COVID-19, reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde;
Considerando que para conter a propagação do vírus é necessário o isolamento
social;
Considerando que o Decreto Municipal nº 18 de 20 de março de 2020, já
restringiu o atendimento ao público nos Departamentos deste Município;
Considerando, a necessidade de evitar a aglomeração de servidores dentro dos
Departamentos Municipais, especialmente naqueles em que não se consegue
fazer os serviços home office;

RESOLVE

1. Fica regulamentado que o expediente nos Departamentos Municipais a partir
do dia 26 de março de 2020, ocorrerá durante o período das 08 às 13 horas, pelo
prazo que perdurar o Decreto de Emergência do COVID-19.
2. Todos os servidores após o horário aqui definido ficarão à disposição da
Administração Municipal até o horário das 17:30 horas, podendo ser convocado a
qualquer momento para o trabalho.
3. Fica mantida a jornada normal de trabalho para os serviços essenciais como
saúde, vigilância sanitária, coleta de lixo e Casa da Criança e do Adolescente.

Procedam-se as anotações devidas e publique-se.

Pariquera-Açu, 24 de março de 2020.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

Ivaldo Macedo da Silva
Diretor Executivo da Divisão de Pessoal
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