
DECRETO MUNICIPAL Nº 59 DE 29 DE JULHO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18 de 24 de março de
2020, prorrogando a FASE LARANJA de
transição do “Plano São Paulo” (Decreto
Estadual nº 64.994/2020) e dá outras
providências.

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 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. Prorroga a “Fase Laranja de Transição” do Plano São Paulo até o dia 16 de
agosto de 2021, com alteração do horário de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais para até a meia-noite e da capacidade máxima de ocupação para
funcionamento em 80%.

Art. 2º. Ficam autorizadas as atividades religiosas de forma presencial, individuais e
coletivas.

Art. 3º. 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. 4º. 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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