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ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

DECRETO N° 232, DE 23 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a suspensão temporária da flexibilização da
quarentena.

fl. 1

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

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições
legais, em especial o disposto no artigo 81, inciso VIII, da Lei
Orgânica do Município . de Limeira,

CONSIDERANDO a situação epidemiológica mundial e
brasileira e a declaração de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde - OMS
em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de Saúde
Pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid- 19) responsável
pelo surto de 2019, e as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 926, de 20 de março
de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo de 
no 

06, de 20 de
março de 2020, emanado do Senado Federal, que reconhece a ocorrência do estado de
calamidade em razão do Coronavírus (Covid-19), em âmbito Nacional;

CONSIDERANDO o Decreto de n° 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 Estadual de n° 64.881, de 22 de
março de 2020, alterado pelo Decreto n° 64.975, de 13 de maio de 2020 do Governo do Estado
de São Paulo, e o Decreto de n° 64.994 de 28 de maio de 2020, que estende a quarentena e
institui o Plano São Paulo;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 111, de 18 de
março de 2020, prorrogado pelo Decreto n° 150, de 13 de abril de 2020 e pelo Decreto n° 187,
de 13 de maio de 2020, que determina o afastamento ou a permanência em regime de
teletrabalho de servidores da Administração Pública Municipal e dá outras providências;

CONSIDERANDO o art. 7° do Decreto n° 119, de 20 de março
de 2020, que estabelece medidas internas no âmbito da Administração Direta e Indireta;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 123, de 23 de
março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, bem como estabelece Quarentena
no Município de Limeira, medidas estas prorrogadas pelo Decreto Municipal n° 144, de 7 de abril
de 2020, pelo art. 1° do Decreto Municipal n° 155, de 17 de abril de 2020, pelo art. 

10 
do Decreto

n0 177, de 8 de maio de 2020, e pelo Decreto n° 208, de 29 de maio de 2020;
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CONSIDERANDO que o Municipio de Limeira mediante o Nivel
de res*ao da fase de modulacao do Plano de Sao Paulo esta inserido atualmente na Fase 2;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 208, de 29 de maio
de 2020 que estabelece medidas sathtarias para o funcionamento de servicos e atividades nao
essenciais no ambito do Municipio de Limeira, conforme Plano do Govern° do Estado de Sao
Paulo estabelecido pelo Decreto n° 64.994, de 28 de maio de 2020, durante o periodo de siWacao
de Cal dade Palica decorrente da pandemia de COVID-19;

CONSIDERANDO a evolucao consideravel da doenca no
Municipio de Limeira, de modo que politicas pUblicas de maior rigor devem ser plementadas,
para os indices de contminacao, e ass, garantir o atendimento de intemacao dos infectados
com sintomas graves, e

CONSIDERANDO a Recomendacao do Grupo T^cthco de
Prevencao e Enfrentamento ao Coronavirus,

DECRETA:

Art. 1° Os estabelecimentos privados de servicos e atividades
nao essenciais inseridos na Fase 2, do Anexo III, do Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de
maio de 2020 e no artigo 2° do Decreto Municipal n° 208, de 29 de maio de 2020, terao os efeitos
da fiexibilacao da quarentena suspensos pelo periodo de 25 de junho a 5 de juiho de 2020,
ficando pe tida as atividades internas e os servicos de entrega (delivery) e retirada (drive thru),
nos termos previstos pelo Governo do Estado de Sao Paulo para a Fase 1.

Paragrafo Ante°. Fica prorrogada a previs^o de afastmento,
rodizio, home office/telefrabalho, previstos nos Decreto  111, de 18 de marco de 2020 e
Decreto n° 119, de 20 de marco de 2020, pelo mesmo periodo previsto no caput deste

Art. 2° Vencido o periodo de suspensao previsto no artigo 1°, a
fiexibilizacao retomud a Fase que for fixada pelo Governo do Estado de Sao Paulo, previsto
para regiao que esta incluido o Mmicipio de Limeira, para o periodo respectivo.

Art. 3° Os idosos, acima de 60 (sessenta) anos deverao utilizar os
servicos essenciais, preferencialmente, no periodo das 7:00 as 12:00 horas, devendo os
estabelecimentos promover as i ofrnacOes orientativas.

Art. 4° Os estabelecimentos previstos como servicos essenciais,
pelo Governo do Estado de Sao Paulo continuarao com as suas atividades nos teimos por este
disciplinada.
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Art. 5° 0 transporte pAblico de passageiros, a partir do dia 25 de
junho de 2020, mmtera o fluxo de veiculos necess os ao atendimento da demanda, mantendo-se
ainda as thsposicOes do Decreto n° 126, de 24 de marco de 2020.

Paragrafo Anico. Quanto aos idosos acima de 60 (sessenta) anos,
fica restringido o uso de 2 (dois) cr^ditos gratuitos do Transporte Palk° Municipal por dia.

Art. 6° 0 caput do art. 9°, seus incisos e paragrafos do Decreto
n° 208, de 29 de maio de 2020, passam a vigorar com as seguintes redacOes:

"Art. 9° Os estabelecimentos que descumprirem as medidas
sathtias instituidas pelos atos normativos municipal e estadual, em especial a quarentena,
estudo sujeitas as seguintes smcOes:

I - Notificacao orientativa;

II - Multa de R$ 1.000,00 ( 1 reais);

III - 0 dobro da multa imposta em caso de recid^ncia;

IV - Interdicao do estabelec ento por 48 (quarenta e oito) horas,
para os que possuem meras ine dades, e interdicao sem prazo para aqueles nao
considerados permitidos para a respectiva Fase;

V - Cassacao do alvard de thncionamento, quando as medidas dos
incisos anteriores nao forem suficientes para corrigir a conduta do infrator;

§ 1° Os estabelecimentos nao essenciais, que devem permanecer
fechados, mas que estiverem abertos, serdo inicialmente orientados a fechar espontane mente,
e em caso de permanecerem abertos sera° multados e interditados de imediato.

§ 2° No caso de reizacdo de eventos, de qualquer modalidade,
que nao estejam expressamente permitidos para a Fase prevista, segundo as graduacOes
dete nadas pelo Governo de Estado, es ao sujeitos a multa e inter&cao, conforme previsto
no presente artigo, sendo solidariamente responsaveis o proprietArto do imovel e aquele que for
o promotor do evento.

§ 3° As apresentacOes na modalidade de "drive in", em que os
espectadores pemanecam dentro de seus veiculos, respeitmdo-se o distanciamento entre
veiculos, serao permitidos, observadas a necessidade de obtencao de autorizacao da Prefeitura
Municipal de Limeira, bem como as prescficOes de ordem
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§ 4° A imediata cassacdo do alvud e a interdicao nao prejudicudo
o direito de defesa e o restabelecimento ao "status quo ante".

§ 5° Os valores das multas sera° recolWdos aos cofres pablicos, por
guia prOpfia, em favor do Fundo Municipal de Saade, para utilizacdo no combate do Covid-19.

§ 6° 0 recolhimento da multa ^ condicdo para emissao de novo
alvard de funcionamento e liberacdo do estabelecimento.

§ 7° Todos os fiscais da A sfracao Direta, bem como a
Guarda Civil Municipal, ficam incumbidos da fiscizacao, com poderes de emitir os autos de
i acao e proceder a medida de interdicdo, comunicando-sea Secretaria Municipal de Fazenda
para cassacdo de alvud. " (NR)

Art. 7° Este Decreto entard em vigor na data da sua publicacdo,
sendo que evenMs o ssOes contidas neste decreto, poderdo ser complementadas por meio de
instrucao normativa do Gmpo Tecthco de Conole, Assistencia e

PUBLIC 0 no Gabinete do Prefeito Municipal de Limeira,
aos vinte e tres dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte.

EDISON MZNO GIL
Chefe de Gabinete


