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DECRETO N° 14/2021, DE 05 DE MARÇO DE 2.021. 

"Dispõe sobre a regulamentação das novas regras das 

atividades econômicas que especifica, segundo os critérios da fase 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 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 inciso 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 Vermelha no Plano São Paulo; 

Considerando o Decreto Estadual n2 65.545, de 03 de março de 2021, que 
decretou fase Vermelha no período de 06 a 19 de março de 2021, e dá 
providências correlatas; 

Considerando a Portaria MS n2 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o 
Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus; 

Considerando que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, 
em particular do inciso II do art. 23, do inciso XII do art. 24 e do art. 198, compete 
concorrentemente à União, aos Estados e Distrito Federal e os Municípios 
legislarem e executarem medidas concernentes à promoção e à proteção da saúde 
pública em caráter preventivo e assistencial; 

Considerando a edição da Lei Federal n2 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde 
pública de importância internacional, bem como a decisão exarada no bojo da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.625, na qual foi estendida a vigência 
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da referida Lei Federal no que concerne às medidas sanitárias para combater a 

pandemia da COVID-19; 

Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, que reconhece o 

estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19, que atinge o 

Estado de São Paulo; 

Considerando a atual classificação do município de Santa Salete na fase Vermelha, 

mas na iminência do colapso na rede pública nacional de saúde, e no município 

de Santa Salete ante o aumento do número de contaminados que possivelmente 
venham a demandar intervenção hospitalar; 

Considerando, que é notório e pacífico o entendimento de que o isolamento social 
é o meio mais eficaz de conter a disseminação da COVID-19, e a contenção da 
doença é a única maneira de evitar o colapso da rede de saúde; 

DECRETA: 

Artigo 12- Ficam suspensas todas as atividades presenciais nos bares, feira livre, 
bem como nos estabelecimentos onde são realizados eventos privados como 
salões de festas, chácaras de recreio ou similares. 

Parágrafo único. Fica igualmente suspensa a realização de eventos e atividades 
culturais públicas ou privadas. 

Artigo 2°- Fica determinado a restrição de locomoção a partir das 20h00 até as 
05h00, todos os dias da semana, em todo o território do Município de Santa 
Salete/SP, sendo que a circulação de pessoas e veículos em vias públicas será 
permitida apenas para a finalidade de: 

I — aquisição de medicamentos; 
I I — obtenção de atendimento ou socorro médico para pessoas ou animais; 
III — atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros; 
ou 
IV— prestação de serviços permitidos por este decreto. 
V — se dirigir ou retornar do local de trabalho; 
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Parágrafo único. Em qualquer das situações deverá ser justificada a finalidade da 

locomoção. 

Artigo 32- Fica suspenso todas as atividades no período de 06 a 19 de março de 

2021, considerados de serviços não essenciais, nos termos do Plano São Paulo 
(academias de todos os esportes, salões de beleza, e barbearias). 

Artrigo 42- Fica permitido o funcionamento, devendo ser adotado em todas as 
situações, todos os protocolos sanitários setoriais relativos a fase vigente do Plano 
São Paulo das seguintes atividades: 

I- Alimentação: Supermercados, Mercados, Minimercados, Mercearias, Quitandas, 
Açougues, Hortifrutigranjeiros, Padarias, Lojas de Conveniência, de segunda à 
sexta-feira, das 06h00 às 18h00, sem consumo interno, devendo manter-se 
fechados aos sábados e domingos. 

II- Restaurantes, Pizzarias, lanchonetes (consideradas aquelas que fazem lanche 
por pedido)com atendimento drive thru até 20h00 e delivery até as 23h00. 

III- Serviços Gerais: casas de ração, pet shops, serviços bancários, inclusive 
lotéricas, oficinas de veículos automotores, entre outros de segunda a sexta-feira 
das 06h00 até as 18h00 (devendo atendimento ser realizado de 01 pessoa por 
vez). 

IV- Segurança: serviços de segurança pública e privada, sem restrições; 

V- Construção Civil e Indústria: sem restrições; 

VI- Atividades religiosas de qualquer natureza, após as 06h00 até as 19h30, com 
ocupação do espaço físico no máximo de 30% seguindo os protocolos sanitários 

VII- Saúde: farmácias, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, públicos ou 
privados, sem restrições para atendimento exclusivamente de saúde. 

VIII- Comércio: lojas de vestuários, calçados, papelarias, móveis, será permitida a 
atividade de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 18h00, uma pessoa por vez no 
local de atendimento, devendo permanecer fechada aos sábados e domingos. 
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§1°. Os serviços de atendimento em caixas eletrônicos de bancos, de que trata o 

inciso III, fica permitido também aos sábados e domingos, respeitando-se o horário 

das 06h00 até as 20h00. 

Artigo 52- O funcionamento de posto de abastecimento de combustível dar-se-á 

no horário entre 05h00 até as 20h00, devendo ser observado em relação às lojas 

de conveniência o disposto no inciso I, do artigo 32 deste Decreto. 

Artigo 62- Fica determinado, nos termos do Decreto Estadual e Municipal, o uso 

obrigatório de máscaras de proteção facial individual em todos os locais: 

§ 1° - O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator, conforme o 

caso, às penas previstas no Artigo 62 § § 12 e 2° do Decreto Municipal n2 16/2020, 

de 23 de março de 2020. 

Artigo 72- O descumprimento do disposto neste decreto acarretará 
responsabilização dos infratores, nos termos previstos nos artigos. 268 e 330 do 
Decreto-Lei Federal n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal. 

Artigo 8°- As medidas de que tratam esse decreto terão validade a partir das 
00h00 do dia 06 de março de 2021 até às 24h00 do dia 19 de março de 2021, 
quando então será feita uma reavaliação nas condições epidemiológicas no âmbito 
do município. 

Artigo 92- Fica suspenso no Paço Municipal, no período especificado no Artigo 8° 
deste decreto, atendimento presencial, salvo exceções devidamente justificada, 
sob avaliação do servidor responsável pelo Setor. O atendimento ao público será 
remoto, através de e-mail (gabinete@santasalete.sp.gov.br) ou pelo telefone 
(17)3662-9000. 

Artigo 102- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário/ ou conflitantes. 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 
Em 05 de Março (03) de 2.021. 
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JEDER FABIAN NTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA. 

CARLOS ED--UA D07-SPÍRITO SANTO 
Chefe de Gabinete 
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