do ÀíuniciDio de

Santa Maria da Serra

DECRETO N'3227, de 02 de iunho de 2021.
"Dispõe sobre a adoção de medidas emergenciais no

Município de Santa Maria da Serra, de caráter
temporário e excepcional, visando o enfrentamento da

Pandemia da COWD-[9 (novo coronavírus), e dd
outras providências

"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTÁ MARIA

DA

SERRA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e especialmente nos termos do
inciso VIII do artigo 78 daLei Orgânica Municipal e CONSIDERÂNDO:

o Decreto Estadual n". 65.635 de 16 de abril de 2021, que estende
a medida de quarentena de que trata o Decreto

n'. 64.881, de 22 de março de 2020 e institui no

âmbito do plano São Paulo medidas excepcionais e emergenciais, de caráter temporiíLrio,

e

alterações posteriores;
os Decretos

já editados por este Município que declaram situação

de Emergência bem como medidas para enfrentamento e combate da

de evitar a disseminação e

COVID-19;
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DECRETA:

Art. 1' temporário

e

Este Decreto institui medidas restritivas, de caráter

excepcional, com regras emergenciais para

o

funcionamento das atividades

comerciais, empresariais, dos prestadores de serviços, no período compreendido entre as 2l:00

horas do dia 02 de junho

de

2021 até o dia 09 de junho de 2021, para o enfrentamento da

pandemia da COVID-19.
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Santa Maria da Serra

Parágrafo Único. No período

estabele cido

no caput deste artigo

fica instituído o toque de recolher com início às 21:00 horas e término às 05:00 horas do dia
subsequente.

Art. 2" - Fica restringido, no pÍazo estabelecido 1o caput do artigo
1o,

o

funcionamento dos estabelecimentos comerciais, comércio ambulante, feiras livres,

prestadores de serviços e/ou atividades no âmbito do Município de Santa Maria da Serra, sem

prejuízo dos serviços considerados como essenciais nos termos da legislação em vigor.

§1' Em nenhuma hipótese o funcionamento dos

estabelecimentos

autorizados e considerados essenciais poderá provocar ou resultar na aglomeração de pessoas'

consideradas

§2.' Todos os estabelecimentos e atividades autorizadas e
essenciais, deverão adotar o regime de teletrabalho ("home office") para as

atividades de caráter administrativo, ressalvados somente os casos em que o trabalho presencial
seja comprovadamente indispensável ao atendimento ou funcionamento do estabelecimento ou

atividade.

§3.o Os estabelecimentos e atividades autorizadas e consideradas
essenciais não poderão servir refeições, lanches, comida ou bebida para consumo no local,

incluindo balcões e iíreas de alimentação.

atendimento de serviços
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mediante retirada (drive thru).

nos

protocoros
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utitizaçãode suas areas
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aglomeração de pessoas.

Parágrafo único: Fica obrigatória a intensificação das ações de
limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do coronavírus, nas áreas comuns de
que trata o caput deste artigo.

rechadas com a
suspensão de atendimento
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Parágrafo Unico. Para os fins

do

disposto neste artigo,

consideram-se essenciais os serviços necessários para o combate da pandemia, bem como as
unidades que prestem serviços na área da saúde, coleta de

lixo

e serviço social.

Art. 8". Ficam proibidas as locações de imóveis para fins turísticos
durante o período compreendido neste Decreto.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do previsto no
caput deste artigo, os representantes legais serão responsabilizados, nos termos da lei.

Art.

9o.

As regras contidas neste Decreto serão monitoradas pela

fiscalização municipal, sendo que as restrições de que trata esta normativa poderão ser suspensas

ou alteradas em se verificando o crescimento do número de casos ou estabiii zação, de acordo
com o monitoramento efetuado pelo Departamento Municipal de Saúde.
)
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Art. 10 Em caso

de descumprimento das determinações previstas

neste Decreto, sujeita o infrator às sanções administrativas, civis e penais dispostas na legislação

vigente, Lei Federul 13.97912020, Lei 10.083/98 (Código Sanitário Estadual), artigos 268 e 330
do Código Penal e Decretos Municipais 3202,3207 e 320812021.

Parâgrafo único. Para

o cumprimento deste Decreto poderá

ser

acionada a Polícia do Estado de São Paulo que determinará a dispersão de aglomerações que
possam aumentar a disseminação da COVID-19, nos termos do

§

1", do Art. 1' do Decreto

Estadual n" 6554012021.

Art.

11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Santa Maria da Serra, 02 de junho de 2021.

JOSIAS ZANI

TO

Prefeiúo Municipal

Publicado e registrado em livro próprio da Secretaria da Prefeitura do Município de Santa Maria

da Serr4 Estado de São Paulo e afixado no quadro de publicações instalado no átrio desta
Municipalidade ao segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
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