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DECRETO MUNICIPAL Nº 35 DE 16 DE ABRIL DE 2021.

Altera o Decreto nº 18 de 24 de março
de 2020, autorizando o retorno das
atividades indicadas na FASE
LARANJA DE TRANSIÇÃO do “Plano
São Paulo” (Decreto Estadual nº
64.994/2020).

O Prefeito Wagner Bento da Costa, 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 a necessidade da retomada gradual das atividades pelos
munícipes de Pariquera-Açu, respeitadas as normas sanitárias editadas pelo
Governo do Estado de São Paulo;

CONSIDERANDO a instituição da “Fase Laranja de transição” prevista no
“PLANO SÃO PAULO”, Decreto Estadual nº 64.994/2020, e autorização para a
retomada das atividades comerciais e religiosas, nos termos da atualização
divulgada pelo Governo do Estado em 16/04/2021;

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 avança para a “Fase Laranja de
transição” e, na sequência, para a “Fase Laranja” do “Plano São Paulo”, em
que será permitida a retomada gradual dos atendimentos presenciais das
atividades descritas no artigo 5º do Decreto nº 25 de 30/03/2021 e das
atividades religiosas, nos termos definidos neste Decreto.
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Art. 2º. Durante a “Fase Laranja de transição”, que será do dia 19 ao dia 23 de
abril, está autorizado o retorno das seguintes atividades:

I – estabelecimentos comerciais;
II – prestadores de serviço e escritórios em geral;
III – atividades religiosas.

Art. 3º Durante a “Fase Laranja”, que será do dia 24 ao dia 30 de abril, está
autorizado o retorno das seguintes atividades:

I – restaurantes, bares e similares;
II – salões de beleza e barbearia;
III – academias;
IV – eventos esportivos, convenções e atividades culturais;
V – feira-livre (gêneros não alimentícios);
VI – comércio ambulante.

Art. 4º. Os estabelecimentos deverão adotar todas as medidas necessárias
para prevenção da disseminação do COVID 19 previstas neste Decreto, dentre
as quais deverão observar, obrigatoriamente:

I – uso de máscara de proteção facial, preferencialmente de uso não
profissional, por todas as pessoas que estiverem no local, devendo
obrigatoriamente fornecer aos clientes que não estiverem portando o referido
equipamento;

II – na área interna do estabelecimento, deverá ser observada a limitação da
quantidade de pessoas em razão da área útil disponível previsto no Auto de
Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros a 25% (vinte por cento) da
capacidade do estabelecimento, respeitando o distanciamento social e o
número máximo de 3 (três) pessoas em atendimento simultaneamente;

III – o horário de atendimento ao público das atividades comerciais será
até às 19 horas, devendo os estabelecimentos funcionarem rigorosamente no
horário aqui estabelecido;

IV – a disponibilização na entrada do local, bem como em locais estratégicos
na área interna, álcool em gel 70% para utilização dos frequentadores,
colaboradores, empregados e empregadores;

V – higienização periódica de todas as superfícies de toque, tais como, bancos,
cadeiras, mesas, maçanetas, corrimões, bancadas, dentre outros locais que
possam ser foco de contato e disseminação do vírus;

VI – higienizar periodicamente os banheiros do local com água sanitária,
preferencialmente;
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VII – 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;

VIII – os sanitários deverão estar devidamente equipados com o kit completo
para higienização das mãos dos frequentadores e colaboradores, contendo
sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel;

IX - implantação de corredores e ou entradas de uma via só para coordenar o
fluxo de clientes nas lojas;

X- evitar atividades promocionais que possam causar aglomerações;

§1º Aos demais interessados que não conseguirem ingressar no local por conta
das limitações acima descritas caberá aguardar a disponibilidade, cabendo
exclusivamente ao estabelecimento proceder com a orientação e organização
das pessoas do lado de fora, respeitada a distância mínima de 3 m entre elas.

§2º É ônus exclusivo do estabelecimento a confecção e fixação em locais de
fácil visualização das placas indicativas da capacidade máxima do local, nos
termos do inciso II do artigo 2º deste Decreto.

§3º As atividades que puderem ser realizadas de forma não presencial devem,
na medida do possível, adotar o sistema de teletrabalho.

Art. 5º. O acesso presencial aos locais acima descritos para aquisição dos
produtos deve ser utilizado como medida excepcional, devendo-se dar
prioridade para as formas de contato que minimizem a propagação do novo
Coronavirus.

Art. 6º. As atividades religiosas poderão ser retomadas com a adoção de todas
as normas de segurança previstas no artigo 4º deste Decreto e respeitando o
toque de restrição do artigo 11º.

Art. 7º. Estarão 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, sem prejuízo de eventuais sanções cíveis e criminais.

§ 1º. Os valores decorrentes do pagamento das multas serão destinados à
aquisição de cestas básicas para distribuição às pessoas em situação de
vulnerabilidade.

Art. 8º. Fica mantida a obrigatoriedade de uso de máscaras faciais, cobrindo o
nariz e a boca, em qualquer ambiente e local público ou privado de acesso
público, assim como o distanciamento entre pessoas de, no mínimo 3m (três
metros).
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Art. 9º. Fica recomendado que seja determinado o escalonamento dos horários
para entrada e saída das atividades previstas neste Decreto para fins de evitar
aglomeração.

Art. 10º. O atendimento presencial nos prédios públicos municipais será
retomado após o dia 26 de abril de 2021 e com horário normal de
funcionamento.

Art. 11. As atividades descritas neste Decreto deverão respeitar o toque de
restrição previsto no “Plano São Paulo”, fixado entre 20h e 5h.

Art. 12. As atividades descritas como essenciais no Decreto nº 25
permanecem com as mesmas regras de funcionamento.

Art. 13. Permanecem inalteradas as demais disposições previstas nos
Decretos anteriores editados pelo Município de Pariquera-Açu no tocante ao
enfrentamento da pandemia do novo Coronavirus e relativas aos comércios
essenciais.

Art. 14. 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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