do À,lrlnicipio de

Santa Maria da Serra

DECRETO N" 3228, de 10 de iunho de 2021.
"Dispõe sobre a protogação de medidas

estabelece novas, destinadds

já

ediÍadas e

ao enfrentamento

da

pandemia da coviil-l9, e ild outras providências"

O PREF'EITO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

DA

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

CONSIDERANDO o aumento no número de casos de

pessoas

infectadas pelo novo coronavírus (COVID-19), de modo significativo nas últimas semanas no

Município de Santa Iv{aria da Serra;

CONSIDERANDO
ausência de vagas nas UTI's

-

o

colapso na rede de saírde prúlica, com

Unidades de terapia Intensiva, além de cotnprometimento do

atendimento ambulatorial; e

CONSIDERAND0

a

necessidade

da

adoção

de

medidas

restritivas àquelas em vigor visando o enfrentamento da doença;

DECRETA:

Àrt. 1' - Fica

mantida no Nlunicípio de Santa Maria da Serra, a

medida de quarentena instituída pelo Decreto

E

stadual n" 64 . 8 8 1 , de 22 de março de 2020 , de

acordo corn as correlatas prorrogações, em especial as descritas no Decreto Municipal no 3227 de
02 de

juúo de202l.
Parágrafo único

- O funcionamento

das atividades comerciais,

empresariais e de prestação de serviços, bem como a circulação de pessoas pelas luas, deverá se

limitar ao horário compreendido das 06:00

as 20:C0 horas, entre os dias 10

dejunho de 2021 à21

de junho de 2021, ficando proibida qualquer tipo de aglomeração em ambiente público ou
privado, r'isrmdo o enfrentamenÍo e disserninaçào do vírus da (IOVID-I9
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previstas e vigentes nas

normasmunicipui,a""nn,,tlil,;r;:ilJ:l::1;:ir,'"'''"s
I-

Restringe, no prazo estabelecido no parágrafo unico, do an. 1",

deste Decreto; aglomerações internas nos estabelecimentos comerciais como bares, padarias,
restaurantes, lanchonetes e farmácias, privilegiando

o sistema delivery e implantando barreiras

ffsicas em snas entradas.

II -

Os supermercados, hortifrutis e afins <leverão permitir

a

permanência em seu interior de apenas 3 (três) clientes, se estabelecimento de pequeno porte e, 5

(cinco) clientes, se tratar-se de estabelecimento de médio ou grande porte. privilegiando a forma
de atendimento delivery e drive thru;

III
de pessoas

eÍr

seu

- As Igrejas eiou Templos r.eligiosos terão redução do número

interioÍ paru2\Yo da sua capacidade de lotação;

IV - As agências bancarias

e correspondentes banciirios deverão

priorizar os atendimentos, buscando agilidade nos serviços, além de providenciar dernarcação no
piso ou dispor dt: outÍas formas de barreiras fisicas nos estabelecimentos. de forma a manter o
distanciamento mínimo entre seus clientes, inclusive ampliando o horário de atendinento dirírio
ató as 20:00 horas;

Art.3' - Os

eslabelecimentos

e

atividades autorizadas

e

consideradas essenciais não poderão servir refeições, Ianches, comida ou bebida para consumo

no local, incluindo balcões e iireas de alimentação.

Art,4o- Os estabelecimentos e atividades deverão priorizar

o

atendimerÍo de serviços de entrega de proclutos e mercadorias ao consumidor (delivery)

e

mediante retirada (drive thru).

Parágrafo írnico

-

no horário compreendido das 20:00 h as 06:00

horas do dia seguinte, somente será permitido enúega pelo sistema delivery c drive thru, sendo
vedado o consumo de alimentos e bebiclas no intcrior dos estabelecimentos:
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Art. 5' - 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 crescimcnto do número de casos ou estabilização, de acordo
com o monitoramento efetuado pelo Depaftamento Municipal de Saúde.

Art.6"

- Em caso de descumprimenLo

das determinações previstas

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

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

.

Parágrafo único - Para o cumprimento deste Decreto poderá ser
acionada a Polícia do Estado dc São Paulo que determinará a dispersão de aglomerações que
possam aumentar a disseminação da COVID-l9, nos termos do §1', do
Estadual

rf

Art.

1o

do Decreto

6554012021.

Art"

7" - Este l)ecreto entra em vigor na data de sua publicaçào.

Santa N4aria da Se

0 de junho de 2021.

JOSIÀS ZANI

TO

Prefeito Municipal

Publicado e registrado em livro próprio da Secretaria da PleÍêitura do trlunicípio de Santa Maria

da Serm, Estado de São Paulo e afixado no quadro de publicações instalatlo no átrio desta
Municipalidade ao décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
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I{esponsável pelo Expcdiente da Secretaria Administrativa Municipal
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