
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA SALETE 

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

Santa Salete 
Igualdade a Todos 

•m..STRA(A0 70, 2C7C 

DECRETO N° 19/2021, DE 12 DE MARÇO DE 2.021. 

"Dispõe sobre as medidas emergenciais, de caráter temporário 

e excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, segundo 

os critérios do 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 emergencial no Plano São Paulo; 

Considerando o Decreto Estadual n2 65.563 de 11 de março de 2021, que 
decretou fase emergencial no período de 15 a 30 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 
emergencial, na iminência do colapso na rede pública regional e estadual de 
saúde, e no município 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 1°- Ficam vedadas todas as atividades presenciais no período de 15 a 30 de 
março de 2021, no âmbito do território do Município de Santa Salete, e sem 
prejuízo do disposto no Decreto n2 014, de 05 de março de 2021, as medidas 
emergenciais a saber, inclusive parte daquelas classificadas como essenciais: 

I.- Escritórios em Geral e Atividades Administrativas, mantendo o teletrabalho 
(home office); 

II- Comércio de Material de Construção — Proibido o funcionamento e 
atendimento presencial, mas ficam liberados os serviços de retirada por clientes 
com veículo (drive-thru) e entrega na casa do comprador (delivery); 

III- Estabelecimento Comerciais (Comércio em Geral) — Somente entrega 
(delivery) e retirada de automóvel (drive-thru), com proibição de retirada de 
produtos no local; 

IV- Restaurantes e Bares — Somente entrega (delivery) e retirada de automóvel 
(drive-thru - no horário compreendido entre 05h00 e 20h00), com proibição de 
retirada de produtos no local; 
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V- Mercearias e Padarias - podem funcionar seguindo as regras de supermercados, 

com proibição de consumo no local; 

VI- Escolas da Rede Estadual Municipal e Privada — Ficam suspensa as aulas 

presenciais nas redes estadual, municipal e privada, permanecendo pelo sistema 

on line; 

VII- Esportes — Atividades coletivas profissionais e amadoras suspensas; 

VIII- Atividades Religiosas— Proibição de realização de atividades coletivas como 
missas e cultos, mas permissão para que Templos, Igrejas e espaços religiosos 
fiquem abertos para manifestações individuais de fé, adotando todos os 
protocolos de segurança sanitária; 

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

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

Artigo 22- Estende-se a vigência dos termos do Decreto 014, de 05 de março de 
2021, em sua integralidade, pelo período determinado no Artigo 1° deste Decreto. 

Artigo 32- Este Decreto entrará em vigor no dia 15 de março de 2021, revogadas as 
disposições em contrário/ ou conflitantes. 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 
Em 12 de Março (03) de 2.021. 

JEDER PABIA\N-6 SANTIAGO SOUZA 
Prefeito Municipal 

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA. 

CARLOS EDUARDO1DÕSPÍRITO SANTO 
Chefe de Gabinete 
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