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    DECRETO Nº 017/2024, DE 25 DE MARÇO DE 2.020. 

“Acrescenta ao Decreto Municipal nº 016, de 23 de Março de 2020, outras medidas de combate e 

prevenção ao Coronavirus, bem como atende à Recomendação Administrativa encaminhada 

pela Promotoria de Justiça da Comarca de Urânia/SP”. 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito Municipal de Santa Salete, 

Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc. 

CONSIDERANDO que o número de pessoas infectadas pelo Coronavírus 

(COVID 19), tem crescido em todo o Brasil; 

CONSIDERANDO a absoluta necessidade de continuarmos implementando 

medidas de combate ao surto da doença e de proteção a população de Santa Salete; 

CONSIDERANDO recentes decisões adotadas pelo Governo do Estado de 

São Paulo; 

CONSIDERANDO enfim que, o Ministério Público do Estado de São Paulo, 

através da douta Promotoria de Justiça da Comarca de Urânia, encaminhou Recomendação 

Administrativa a adoção de novas ações; 

DECRETA: 

Artigo 1º - Ficam dispensados do seu trabalho os servidores municipais 
acima de 60 anos e gestantes. 

Artigo 2º - Ficam os servidores públicos municipais dispensados da 
utilização do ponto biométrico, visando conter meios de propagação do Coronavirus. 

Artigo 3º - O funcionamento dos órgãos da administração municipal, com 
exceção da Secretária Municipal de Saúde, passará a ser das 08h00 às 12h00. 

|- Todos os departamentos deverão priorizar o atendimento pelo telefone 
e ou internet, e os indispensáveis e estritamente necessários, deverão atender o público mediante 
agendamento, visando evitar aglomeração de pessoas, em especial o Setor de Assistência Social e 
Saúde. 
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Artigo 4º - Os estabelecimentos que prestem serviços e atividades não 
essenciais nos termos do Decreto Municipal nº 016, de 25 de março de 2020 (8 1º, do artigo 28), 
deverão atender sempre que estiverem em funcionamento, o seguinte: 

| — higienizar sempre quando do início de suas atividades, todo o 
estabelecimento, principalmente, pisos, paredes, banheiros, superfícies de toque (corrimão de 
escadas rolantes e de acessos, maçanetas, portas, trincos das portas, carrinhos, etc), conforme as 
diretrizes estabelecidas pelas unidades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da 
propagação de infecção viral relativa ao COVID -19; 

Il — manter locais de circulação e áreas comuns com o sistema de ar 
condicionado limpos (filtros e dutos) e quando possível, manter pelo menos uma janela externa 
aberta, contribuindo para a renovação de ar; 

Ill — o funcionamento das lojas deve ser realizado com equipes reduzidas e 
com restrição ao número de clientes concomitantemente, como forma de controle da 
aglomeração de pessoas; 

IV— a lotação não poderá exceder a 50 % da capacidade máxima prevista 
no alvará de funcionamento do estabelecimento. 

Artigo 5º - A Secretaria de Ação Social ficará responsável e deverá realizar 
o cadastramento de Famílias que contenham pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; 

|— As famílias cadastradas conforme disposto no caput do artigo, terão 
prioridade na obtenção e entrega de alimentos essenciais e remédios de responsabilidade do 
Município; 

Artigo 6º - Ficam desativados os serviços municipais não essenciais que 
impliquem deslocamento de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade. 

Artigo 7º - Fica fixado o limite máximo de 10 (dez) pessoas para acesso simultâneo no velório municipal, permanência esta que deverá ter duração máxima de 01 (uma) hora, para rodízio, se necessário com outras pessoas, conferindo preferencia no acesso aos parentes mais próximo do de cujus. 

|— Fica estipulado e tempo máximo de 08 (oito) horas para a realização do velório e sepultamento. 
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Artigo 8º - Fica restrito o transporte de trabalhadores residentes no 
município de Santa Salete até as cidades de isles e regido, que efetivamente comprovarem que 
não foram dispensados dos respectivos trabalhos, e ou são trabalhadores dos serviços 
considerados essenciais. 

| — Fica determinado a limpeza e higienização permanente dos ônibus e 
vans, em especial, nos pontos de contato com as mãos dos usuários, e também do ar condicionado, 
conforme as diretrizes estabelecidas pelas unidades de saúde de prevenção ao contágio e 
contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID -19; 

Artigo 9º - Fica determinado ao Setor da Vigilância Sanitária do Município, 
a ampla fiscalização das medidas impostas neste Decreto, devendo, se necessário, aplicar as 
penalidades cabíveis em caso de descumprimento. 

Artigo 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Artigo 11 — Ao presente Decreto deve ser dada am pla divulgação, fazendo- 
o publicar no Diário Oficial do Município, Portal Eletrônico e demais meios oficiais de comunicação 
do município. 

Santa Salete, 25 de março de 2020 

Jeder abiahó Santiago Souza 
Prefeito Municipal 

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA. 
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