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DECRETO MUNICIPAL Nº 19 DE 04 DE MARÇO DE 2021.

ALTERA PARCIALMENTE O
DECRETO 18 DE 24 DE MARÇO DE
2020, PARA A FASE VERMELHA DO
“PLANO SÃO PAULO” E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Wagner Bento da Costa, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e

CONSIDERANDO a reclassificação do estado de São Paulo para a “Fase
Vermelha” que ocorrerá de 06/03/2021 à 19/03/2021, de acordo com o
pronunciamento realizado pelo Governo do Estado de São Paulo;

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:

Art. 1º. O Município de Pariquera-Açu regride para a fase vermelha do “Plano
São Paulo” em que serão permitidos apenas o funcionamento de serviços
considerados essenciais, nos termos do Decreto Municipal nº 18 de 24/03/2020.

Art. 2º. Em razão da edição do Decreto nº 65.384/2020, as atividades de
ensino foram elencadas como essenciais e deverão retornar ao funcionamento
respeitando os seguintes protocolos:

I – obrigatoriedade de aferição de temperatura antes de ingressa na unidade
escolar;
II – higienização frequente das mãos com água e sabão e/ou álcool gel;
III – obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o período de
permanência no espaço escolar;
IV – os horários de entrada, saída e intervalos deverão ser organizados de
modo a evitar aglomerações;
V – respeito de distanciamento de 1,5m entre as pessoas dentro da unidade
escolar;
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VI – em todos os espaços escolares deve ser mantida a ventilação adequada,
com a permanência de portas e janelas abertas;
VII – manutenção da higienização constante dos espaços utilizados pelos
alunos e equipes escolares;
VIII – restrição a interações que promovam contato físico entre as pessoas;
IX – presença máxima de estudantes deve ser limitada até 35% dos alunos
matriculados;
X – pessoas com sintomas de COVID-19 não deverão comparecer nas
unidades escolares sob nenhuma circunstância.

Parágrafo único: As escolas da rede municipal retornarão às atividades apenas
no dia 22/03/2021.

Art. 3º. Em razão da edição do Decreto nº 65.541/2021, as atividades
religiosas de qualquer natureza foram elencadas como essenciais e deverão
retornar ao funcionamento respeitando os seguintes protocolos:

I – obrigatoriedade de aferição de temperatura antes de ingressa no local;
II – higienização frequente das mãos com água e sabão e/ou álcool gel,
fornecido pela entidade;
III – obrigatoriedade do uso de máscara durante todo o período da cerimônia,
inclusive pelos celebrantes e assistentes;
IV – respeito de distanciamento de 1,5m entre as pessoas dentro do local;
V – deve ser mantida a ventilação adequada no local, com a permanência de
portas e janelas abertas o tempo todo;
VI – todos os presentes deverão permanecer sentados;
VII – os horários das celebrações deverão ser espaçados de modo que sejam
evitadas aglomerações na entrada e na saída do local;
VIII – o nível de ocupação deverá ser de no máximo 30% da capacidade do
local;
IX – suspensão temporária dos corais, devido ao potencial de contaminação
desta atividade;
X – sempre que possível, eliminar rituais envolvendo toques físicos ou que
compartilhem objetos.

Art. 4º. As feiras livres passam a fazer parte das atividades essenciais,
podendo comercializar apenas produtos alimentícios, e deverão adotar os
protocolos previstos no Decreto nº 53 de 21/07/2020.

Art. 5º. Ficam suspensos os atendimentos presenciais no prédio do Paço
Municipal e em todos os departamentos municipais até o dia 19/03, restando
disponíveis os canais de atendimento pelo telefone e pela internet, com
exceção do Departamento de Saúde, Assistência Social, Fundo Social e de
Educação, respeitados todos os protocolos sanitários.

Art. 6º. As atividades descritas neste Decreto deverão respeitar o toque de
restrição previsto no “Plano São Paulo”, fixado entre 20h e 5h.
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Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser
prorrogado ou alterado a qualquer tempo, ficando revogadas as disposições
em contrário.
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