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DECRETO N° 04/2021, DE 26 DE JANEIRO DE 2.021. 

"Dispõe sobre a regulamentação das novas regras das 

atividades econômicas que especifica, segundo os critérios da fase laranja e 

vermelha estabelecida no Plano São Paulo do Governo Estadual, e da outras 

providências. 

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 a Portaria n2 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 

que "Declara Emergência em Saúde Publica de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus-COVID-19"; 

Considerando que a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispõe sobre 
medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de 
importância internacional; 

Considerando a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)."; 

Considerando o Decreto n. 029, de 18 de Maio de 2020, que declara situação de 
emergência no Município de Santa Salete, em razão da declaração da Organização 
Mundial de Saúde- OMS- de pandemia de COVID-19; 

Considerando que o Decreto Estadual n2 64.881, de 22 de março de 2020, adotou 
a medida de quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do incise II do 
artigo 22 da Lei Federal n2 13.979, de 2020; 

Considerando que o Município de Santa Salete — região administrativa de São José 
do Rio Preto foi reclassificada para a fase Laranja no Plano São Paulo; 

Considerando o Decreto Estadual n2 65.487, de 22 de janeiro de 2021, que 
instituiu, no âmbito do Plano São Paulo, disciplina excepcional para as áreas e 
datas que especifica, altera o Anexo II do Decreto n2 64.994, de 28 de maio de 
2020, e dá providências correlatas; 

Rua Barão do Rio Branco n°600 - Centro - CEP: 15768-000 - Santa Salete/SP - Telefone: (17) 3662-9000 



PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA AI TF 

101 
Estado de São Paulo Sal~fte 

Igualdade a To os 
CNPJ: 01.611.211/0001-23 E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

Considerando o aumento de notificação de casos, com resultados positivos para 

contaminação do Coronavírus; 

DECRETA: 

Artigo 12: A reclassificação do Município de Santa Salete para a fase 

Laranja, de segunda-feira a sexta-feira, nos termos do Plano São Paulo, ficando 

autorizado o funcionamento dos estabelecimentos abaixo discriminados, de 

acordo com as regras do Plano São Paulo, com a adoção dos protocolos de 

segurança sanitária (higienização, uso de máscara e distanciamento social), a 

saber: 

Comércio: ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do 
local; com horário reduzido (08 horas): após as 06 horas e antes 
das 20 horas; 

II- Loja de Conveniência: Venda de bebidas alcoólicas: Após as 6h 
e até às 20h; 

III- Serviços: ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do 
local, com horário reduzido (08 horas): após as 06 horas e antes 
das 20 horas; 

IV- Restaurantes e Similares: ocupação máxima limitada a 40% da 
capacidade do local; horário reduzido (08 horas): após as 06 
horas e antes das 20 horas; consumo local e atendimento 
exclusivo para clientes sentados; venda de bebidas alcoólicas 
até às 20 horas; 

V- Bares: Proibido o consumo no local. Delivery com horário 
reduzido (08 horas): após as 06 horas e antes das 20 horas; 

VI- Salão de Beleza e Barbearias: ocupação máxima limitada a 40% 
da capacidade do local; horário reduzido (08 horas) após as 06 
horas e antes das 20 horas; 

VII- Academias: Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do 
local; horário reduzido (08 horas): após as 06 horas e antes das 
20 horas; agendamento prévio e hora marcada; permissão 
apenas de aulas e práticas individuais, suspensas as aulas e 
práticas em grupo; 
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VIII- Templos Religiosos: Ocupação máxima limitada a 40% da 

capacidade do local; realização das celebrações após as 06 

horas e até às 20 horas; 

IX- Atividades que geram aglomeração: Não permitida 

Artigo 22: A reclassificação do Município de Santa Salete para a 

fase vermelha, aos finais de semana dos dias 30 e 31/01/2021 e 06 e 07/02/2021 

(sábado e domingo), nos termos do Plano São Paulo, ficando autorizado o 

funcionamento apenas dos serviços essenciais abaixo citados, no horário das 6h 

às 20h, priorizando 40% da capacidade permitida e, 8 horas diárias, de acordo com 

as regras do Plano São Paulo, com a adoção dos protocolos de segurança sanitária 

(higienização, uso de máscara e distanciamento social), a saber: 

I- Farmácias; 

II- Mercados; 

III- Padarias; 

IV-Açougues; 

V- Postos de combustíveis; 

VI- Lavanderias; 

VII- Meios de transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô; 

VIII- Transportadoras, oficinas de veículos; 

IX- Atividades religiosas; 

X- Hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria; 

XI- Bancos; 

XII- Pet shops; 

XIII- Serviços de delivery ou entregas. 

4. 

Rua Barão do Rio Branco n°600 - Centro - CEP: 15768-000 - Santa Salete/SP - Telefone: (17) 3662-9000 



CNPJ: 01.611.211/0001-23 E-mail: gabinete@santasalete.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL #001 
DE SANTA SALETE 

Estado de São Paulo Sin~ête 
Igualdade a To os 

ADY1iN SrNAÇ AO :lin 

Artigo 32: Fica obrigatório o uso de máscaras de proteção 

aos Munícipes, nas vias públicas, sempre que necessário sair de suas residências 

para realização de serviços essenciais. 

Artigo 42: O descumprimento das medidas ora 
implementadas, estará o infrator sujeito as penalidades contidas no Artigo 62 § § 

1° e 2° do Decreto Municipal n° 16/2020, de 23 de março de 2020. 

Artigo 52: O descumprimento das medidas ora 
implementadas, estará o infrator sujeito as penalidades contidas no Artigo 69§§ 1° 

e 2° do decreto municipal n° 16/2020, de 23 de março de 2020. 

Artigo 62: As medidas previstas neste Decreto Municipal 
poderão ser reavaliadas a qualquer momento. 

Artigo 72 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 
Em 26 de Janeiro (01) de 2.021. 

JEDER PAU-IV-Ó SANTIAGO SOUZA 
Prefeito Municipal 

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA. 

CARLOS E RITO SANTO DU Pt VARDO ESPI 
Chefe de Gabinete 
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