
 Quarta-feira, 08 de abril de 2020   

 GABINETE DO PREFEITO 
   

 DECRETO Nº 144, DE 7 DE ABRIL DE 2020. 
  

  MÁRIO CELSO BOTION , Prefeito Municipal de Limeira, Estado de São Paulo,
  

 NO EXERCÍCIO  de suas funções, em atenção às disposições legais,
  

 CONSIDERANDO  a emergência de Saúde Pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (Covid-19) reconhecida pelo Ministério da Saúde, assim 
como a pandemia declarada pela OMS;

 CONSIDERANDO  o Decreto Legislativo de nº 06, de 20 de março de 2020, ema-
nado do Senado Federal, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade em 
razão do coronavírus (Covid-19), em âmbito Nacional;

 CONSIDERANDO  o Decreto de nº 64.879, de 21 de março de 2020, do Governo 
do Estado de São Paulo, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade em 
razão do coronavírus (Covid-19), em âmbito Estadual;

 CONSIDERANDO  o Decreto de nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo 
do Estado de São Paulo, que decretou a quarentena em todos os Municípios do 
Estado de São Paulo;

 CONSIDERANDO  o Decreto nº 64.920, de 6 de abril de 2020, do Governo do Es-
tado de São Paulo, que prorrogou a quarentena em todos os Municípios do Estado 
de São Paulo até 22 de abril de 2020, e

 CONSIDERANDO  a necessidade de prorrogar a quarentena estabelecida pelo 
Decreto Municipal nº 123, de 23 de março de 2020,pelo o mesmo período previsto 
pelo Governo Estadual,

  D E C R E T A: 

  Art. 1º  Fica prorrogada a medida de quarentena prevista no art. 2º do Decreto nº 
123, de 23 de março de 2020, pelo período de 8 a 22 de abril de 2020.

  Art. 2º  Fica prorrogada a suspensão das aulas na rede municipal de ensino por 
igual período ao estabelecido no artigo 1º.

 Art. 3º  A quarentena se aplica também ao funcionamento do Tiro de Guerra 02-020 
(Limeira-SP).

 Art. 4º  O artigo 9º do Decreto nº 123, de 23 de março de 2020, passa ter a seguinte 
redação:

 "Art. 9º  Os estabelecimentos que descumprirem a quarentena instituída estarão 
sujeitas às seguintes medidas:

 I -  Interdição do estabelecimento;

 II -  Em reiterando o descumprimento, a cassação do alvará de funcionamento;

 III  - Havendo nova reincidência, a aplicação de multa cumulativa de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).

 § 1º  A medida deverá ser precedida de orientação por parte da fi scalização e, sendo 
desrespeitada a orientação, proceder-se-á as medidas previstas.

 § 2º  A imediata cassação do alvará e a interdição não prejudicarão o direito de 
defesa e o restabelecimento ao "status quo ante".

 § 3º  Os valores das multas serão recolhidos aos cofres públicos, por guia pró-
pria, em favor do Fundo Municipal de Saúde, para utilização no combate do 
Covid-19.
  

 § 4º  O recolhimento da multa é condição para emissão de novo alvará de funciona-
mento e liberação do estabelecimento.
  
 § 5º  Todos os fi scais da Administração Direta, bem como a Guarda Civil Munici-
pal, fi cam incumbidos da fi scalização, com poderes de emitir os autos de infração 
e proceder a medida de interdição, comunicando-se à Secretaria Municipal de Fa-
zenda para cassação de alvará. " (NR)

 Art. 5º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

 PAÇO MUNICIPAL DE LIMEIRA , aos sete dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte.

 MÁRIO CELSO BOTION 
  Prefeito Municipal
  

 PUBLICADO  no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira, aos sete dias do mês 
de abril do ano de dois mil e vinte.

 EDISON MORENO GIL 
 Chefe de Gabinete
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  D E C R E T A: 

 Art. 1º  Fica instituída a Unidade de Referência para tratamento do Covid-19, no 
âmbito municipal, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, no prédio 
do Hospital Sociedade Operária Humanitária, de onde será destacada uma ala es-
pecífi ca para sua implantação.

 Art. 2º  Os demais hospitais do Município, quer públicos, quer privados, de acordo 
com o procedimento médico cabível ao caso, farão os encaminhamentos dos pa-
cientes para tratamento semi-intensivo e intensivo à Unidade de Referência men-
cionada no  caput  do artigo anterior.

 Art. 3º  Na Unidade de Referência ora designada, em setor de pronto atendimento 
específi co, bem como nas Unidades de Saúde Municipais designadas pela Secre-
taria Municipal de Saúde, serão feitos, preferencialmente, os atendimentos dos pa-
cientes com suspeita de Covid-19.

 Art. 4º  Para os casos em que, de acordo com o quadro clínico, não seja necessária 
internação ou observação hospitalar, far-se-á o isolamento domiciliar, com acom-
panhamento de equipe própria designada para tal fi m.

 Art. 5º  A Secretaria Municipal de Saúde estabelecerá, em comum acordo com 
todos os hospitais do Município de Limeira, quer públicos, quer privados, força 
tarefa para enfrentamento ao Covid-19, estabelecendo convênio próprio para tal 
fi m, ou ainda, mediante requisição, nos termos do artigo 7º do Decreto Municipal 
nº 108, de 16 de março de 2020.

 Art. 6º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER?
Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo.

Precisa de prevenção e informação verdadeira.

www.limeira.sp.gov.br/coronavirus

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

Unindo forças por uma cidade melhor

AJUDE A COMPARTILHAR ESSAS SIMPLES ATITUDES. ASSIM O CORONAVÍRUS NÃO SE ESPALHA.

Lavar bem as mãos e antebraços com água e 
sabão durante 20 segundos, inclusive entre 
os dedos e debaixo das unhas

Não compartilhar objetos pessoais como 
toalhas, copos, canetas, celulares e 
computadores

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, com os 
braços ou lenços descartáveis, e, se usar as 
mãos, lave-as novamente, já que elas são as que 
mais enconstam em outras pessoas e objetos

Manter a distância de 2 metros de pessoas 
tossindo ou espirrando

CASO TENHA RETORNADO DE VIAGENS INTERNACIONAIS COM FEBRE E SINTOMAS RESPIRATÓRIOS,
OU TEVE CONTATO COM PESSOAS COM CASO CONFIRMADO DO CORONAVÍRUS OU SUSPEITO.

Informações:
Vigilância Epidemiológica: 3442.5984 | 3441.1914
Departamento de Vigilância em Saúde: 3404.9689  •  Ouvidoria do SUS: 3404.9674
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