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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Gabinete do Prefeito

DECRETO MUNICIPAL Nº 35 DE 01 DE JUNHO DE 2020
"Altera em parte o Decreto nº 18 de 24 de março de 2020 em relação à retomada das
atividades religiosas, salões de beleza e barbearias e academias de esportes de todas
as modalidades no Município"

O Prefeito José Carlos Silva Pinto, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e

CONSIDERANDO a necessidade padronização entre as normas editadas pelo Governo
Federal, pelo Governo do Estado de São Paulo e as editadas pelo Município de
Pariquera-Açu quanto ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus, a fim de
evitar divergências quanto ao seu entendimento e implementação;
CONSIDERANDO a necessidade da retomada gradual das atividades pelos munícipes
de Pariquera-Açu, respeitadas as normas editadas pelos entes federativos acima, bem
como as normas editadas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da
Saúde
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 10.292/2020 alterou o artigo 3º, §1º do
Decreto Federal nº 10.282/2020, incluindo o inciso XXXIX, classificando como serviços
essenciais “as atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações
do Ministério da Saúde”;
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 10.344/2020 alterou o artigo 3º, §1º do
Decreto Federal nº 10.282/2020, incluindo os incisos LVI e LVII, classificando como
serviços essenciais “as atividades de salões de beleza e barbearia e academias de
esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde”;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 64.881/2020, autoriza o funcionamento
dos serviços essenciais previstos no §1º do artigo 3º do Decreto Federal nº
10.282/2020.
CONSIDERANDO que as medidas restritivas podem ser reavaliadas de acordo com a
conveniência e o interesse público, respeitadas as respectivas medidas sanitárias
pertinentes, nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº 18 de 24 de março de
2020.

DECRETA:

TÍTULO I
DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS

Art. 1º. Fica autorizada a realização de cerimônias, celebrações, missas, cultos e outros
eventos de cunho religioso no município de Pariquera-Açu, desde que a instituição
esteja com o alvará de funcionamento vigente.
Art. 2º Os estabelecimentos deverão adotar todas as medidas necessárias para
prevenção da disseminação do COVID 19, dentre as quais deverão observar,
obrigatoriamente:
I – uso de máscara de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional, por
todas as pessoas que estiverem nas instituições religiosas, em especial, frequentadores,
colaboradores e líderes religiosos;
II – demarcação dos assentos para que seja mantido o espaçamento mínimo de 1,5m
de raio entre as pessoas;
III – utilizar material para sinalização visual (fitas adesivas ou similar) nas filas e
eventuais locais suscetíveis de aglomeração, para manutenção do mesmo
espaçamento previsto no inciso I entre as pessoas.
IV – utilização de equipamento de som para orientação dos frequentadores em relação
à organização no local e ao cumprimento das medidas sanitárias necessárias para a
realização da cerimônia religiosa;
V – na área interna do estabelecimento, deverá ser observada a limitação da
quantidade de pessoas em razão do espaço disponível de área útil previsto no Auto de
Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros, de 9m² por pessoa (3m x 3m), durante a
celebração da cerimônia religiosa ou ainda o índice máximo de 30% (trinta por cento)
de ocupação de acordo com o documento acima referido.
VI – a disponibilização na entrada do local, bem com em locais estratégicos na área
interna, álcool em gel 70% para utilização dos frequentadores, colaboradores e líderes
religiosos;
VII – higienizar todas as superfícies de toque, tais como, bancos, cadeiras, mesas,
altares, cestos, maçanetas, corrimões, bancadas, dentre outros locais que possam ser
foco de contato e disseminação do vírus;

VIIII – higienizar periodicamente os banheiros do local com água sanitária,
preferencialmente;
IX – manter limpos os sistemas de ventilação e ar condicionado do local (filtros e
dutos), bem como obrigatoriamente manter uma porta ou janela externa aberta para
o favorecimento da renovação do ar no local;
X – os sanitários deverão estar devidamente equipados com o kit completo para
higienização das mãos dos frequentadores, colaboradores e líderes religiosos,
contendo sabonete líquido, álcool em gel e toalhas de papel;
Parágrafo único. Aos demais interessados que não conseguirem ingressar na cerimônia
por conta das limitações acima descritas caberá aguardar a próxima reunião
previamente marcada pela instituição, cabendo exclusivamente ao estabelecimento
proceder com a orientação, organização e encaminhamento das pessoas de acordo
com a demanda no local.
§1º Deverá ser respeitado o intervalo mínimo de 1h30 entre as cerimônias religiosas
em questão para que seja realizada a higienização completa do estabelecimento.
§2º Fica proibida a comercialização de lanches ou itens equivalentes para consumo no
local, bem como deve ser evitado qualquer contato físico entre as pessoas ou ainda a
distribuição de itens religiosos no decorrer da cerimônia no interior do
estabelecimento.
§3º É ônus exclusivo do estabelecimento religioso a confecção e fixação em locais de
fácil visualização das placas indicativas da capacidade máxima do local, nos termos do
inciso III do artigo 2º deste Decreto.
§4º Fica proibido o acesso – entrada e permanência - nas instituições religiosas das
pessoas pertencentes ao grupo de risco, de acordo com a classificação da Organização
Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, bem como é recomendável que seja
evitado o acesso de crianças ao local, tendo em vista seu alto grau para potencial
disseminação do vírus.
Art. 3º As cerimônias religiosas deverão ser limitadas à duração de 1h30min (uma hora
e trinta minutos), cabendo à instituição realizar a devida orientação e organização para
saída das pessoas de forma ordenada, a fim de evitar aglomerações.
Art. 4º Fica permitida a realização de atividades administrativas, assistenciais e
religiosas desde que não gerem aglomeração de pessoas e respeitem as normas
previstas neste Decreto.
Art. 5º Fica recomendado que as reuniões religiosas sejam realizadas em formato
virtual, se possível.

TÍTULO II
DOS SALÕES DE BELEZA, BARBEARIAS E ACADEMIAS DE ESPORTES.

Art. 6º Fica autorizado o retorno das atividades dos salões de beleza, barbearias e
academias de esportes de todas as modalidades, desde que observados os seguintes
critérios:
I – uso de máscara de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional, por
todas as pessoas que estiverem no local, incluindo os clientes.
II – atendimento aos clientes deverá se dar com horário marcado e respeitando o
número máximo de um atendimento por horário no estabelecimento;
III - a disponibilização na entrada do local, bem como em locais estratégicos na área
interna, álcool em gel 70% para utilização dos clientes;
IV - higienizar todas as superfícies de toque, tais como, bancos, cadeiras, mesas,
maçanetas, bancadas, dentre outros locais que possam ser foco de contato e
disseminação do vírus;
V – higienizar periodicamente os banheiros do local com água sanitária,
preferencialmente;
VI – manter limpos os sistemas de ventilação e ar condicionado do local (filtros e
dutos), bem como obrigatoriamente manter uma porta ou janela externa aberta para
o favorecimento da renovação do ar no local;
VII – os sanitários deverão estar devidamente equipados com o kit completo para
higienização das mãos dos frequentadores e colaboradores, contendo sabonete
líquido, álcool em gel e toalhas de papel;
§1º Caberá exclusivamente ao dono do estabelecimento proceder com a organização
em relação aos horários para atendimento dos seus clientes, respeitado o intervalo
mínimo de 30 minutos entre os atendimentos para que seja realizada a higienização
completa do estabelecimento.
§2º Fica proibido o acesso, entrada e permanência das pessoas pertencentes ao grupo
de risco, de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde e do
Ministério da Saúde, bem como é recomendável que seja evitado o acesso de crianças
ao local, tendo em vista seu alto grau para potencial disseminação do vírus.
§3º Com relação às academias de esportes deverá ser observada a limitação ao acesso
de pessoas previsto no artigo 2º, inciso V deste Decreto.
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Art. 7º As instituições religiosas e os estabelecimentos comerciais acima elencados que
optarem por retomar as suas atividades deverão submeter seus respectivos planos de
funcionamento ao Comitê de Enfrentamento do COVID 19 de Pariquera-Açu para
verificação acerca do atendimento das regras sanitárias acima elencadas.
Art. 8º Estarão ainda os estabelecimentos sujeitos à fiscalização pelo Poder Público
Municipal, sendo que em caso de descumprimento das regras previstas neste Decreto,
poderão sofrer as penalidades previstas no artigo 4º da Lei nº 6 de 13 de maio de 2020.
Art. 9º Permanecem inalteradas as demais disposições previstas nos Decretos
anteriores editados pelo Município de Pariquera-Açu no tocante ao enfrentamento da
pandemia do novo Coronavirus.
Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser
prorrogado e ficando revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

João Batista de Andrade
Diretor Administrativo

Simone Silva Melcher
Diretora Jurídica

Marcelo Pio Pires
Procurador Municipal

Dorival Norberto dos Reis
Diretor de Saúde

César Maciel Araújo Costa
Diretor Executivo de Vigilância Sanitária Epidemiológica

Maria Alaídes Caldeira Sales
Diretora de Educação

Paulo Henrique Barbosa
Diretor de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

DECRETO MUNICIPAL Nº 36 DE 02 DE JUNHO DE 2020.
"Prorroga o período de quarentena para enfrentamento da pandemia decorrente do
novo Coronavirus"

O Prefeito José Carlos Silva Pinto, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e

CONSIDERANDO a necessidade padronização entre as normas editadas pelo Governo
do Estado de São Paulo e as editadas pelo Município de Pariquera-Açu quanto ao
enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus, a fim de evitar divergências quanto
ao seu entendimento e implementação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.994 de 28 de maio de 2020, que prorrogou
o período de quarentena até o dia 15 de junho de 2020 para conter a propagação do
novo Coronavirus;
CONSIDERANDO que ainda aguarda posição do Governo Estadual quanto à
reclassificação do Município na zona de alerta.

DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado até o dia 15 de junho de 2020 o período de quarentena
determinado no Decreto Municipal nº 18 de 24 de março de 2020, em observância às
medidas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo.
Art. 2º Permanecem inalteradas as demais disposições previstas nos Decretos
anteriores editados pelo Município de Pariquera-Açu no tocante ao enfrentamento da
pandemia do novo Coronavirus.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser
prorrogado e ficando revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

João Batista de Andrade
Diretor Administrativo

Simone Silva Melcher
Diretora Jurídica

Marcelo Pio Pires
Procurador Municipal

Dorival Norberto dos Reis
Diretor de Saúde

César Maciel Araújo Costa
Diretor Executivo de Vigilância Sanitária Epidemiológica

Maria Alaídes Caldeira Sales
Diretora de Educação

Paulo Henrique Barbosa
Diretor de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA / REVOGADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020

O Prefeito do município de Pariquera-Açu torna público que a licitação realizada, na
modalidade de Pregão Presencial nº 006/2020, que objetiva a AQUISIÇÃO DE GÁS –
RECARGAS – GLP 13 KG E GLP 45 KG, DETINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTO
MUNICIPAIS, PELO PRIODO DE 12 (DOZE) MESES, foi declarada FRACASSADA, uma vez
que a empresa NILO GAS COMERCIO E GAS E AGUA LTDA - ME não presentou dentro
dos prazos estipulados o Alvara do Copo de Bombeiro e que a empresa 2ª colocado
não tem interesse em assinar o contrato uma vez que decorreu o prazo de 60
(sessenta) dias para assinatura do contrato.. Dessa forma REVOGO a presente licitação.
Fica aberto prazo de 05 (cinco) dias uteis para apresentação de eventual recurso
contra essa decisão.

Pariquera-Açu, 20 de maio de 2018

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU
Departamento Municipal de Administração

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 056/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 019/2020

Com fundamento no caput do artigo 24, inciso X, da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações; perante os fatos que se apresentam e de acordo com parecer jurídico
exarado, torno público, a quem possa interessar que após completo atendimento da
legislação vigente, “RATIFICO” o presente processo de dispensa de licitação, em favor
da Sra. DENIZE MARIA MARTINS, referente à LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA
LUIZ GILBERTONI, Nº 238 – VILA BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR O PSF
JARDIM SÃO CARLOS, no valor de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) mensais,
totalizando o valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), conforme consta
do Processo nº 056/2020 da Dispensa de Licitação nº 019/2020, face ao disposto no
artigo 26, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, autorizando a assinatura do
termo contratual, visto que o processo se encontra devidamente instruído.

PUBLIQUE-SE.

Pariquera-Açu, 02 de JUNHO de 2020

JOSÉ CARLOS SILVA PINTO
Prefeito Municipal
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