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DECRETO N° 259, DE 23 DE JULHO DE 2020.

fl.l
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

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 art. 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 n° 06, de 20 de
março de 2020, emanado do Senado Federal, que reconhece a ocorrência do estado de
calamidade em razão do Coronavírus (Cõvid-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, pelo Decreto
de n° 64.994, de 28 de maio de 2020, pelo Decreto n° 65.014, de 10 de junho de 2020, pelo
Decreto n° 65.032, de 26 de junho de 2020 e pelo Decreto n°65.056, de 10 de julho de 2020,
do Governo do Estado de São Paulo, que estende a quarentena e institui o Plano São Paulo;
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. 1° do Decreto n° 177, de 8 de maio de 2020, pelo Decreto n° 208, de 29 de
maio de 2020, pelo Decreto n° 213, de 10 de junho de 2020, pelo Decreto n° 232, de 23 de
junho de 2020, pelo Decreto n° 244, de 30 de junho de 2020, pelo Decreto n° 250, de 10 de
julho de 2020, pelo Decreto n° 255, de 17 de julho de 2020, e pelo Decreto n° 257, de 21 de
julho de 2020, e
CONSIDERANDO o avanço da viremia do Covid-19 no
Município e objetivando a melhoria dos índices de contaminação e de distanciamento social,
durante a quarentena,
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ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL

DECRET A:
Art. 1° A Secretaria M uni cipal de Mobilidade Urbana, dentro da
essencialidade de seus se rvicos, atraves dos Agentes de Tr sito, reizud a abordagem e
orientaydo aos muni cipes que estiverem em aglomeracdo, recomendando que fiquem em suas
residencias, como procedimento adotado pua isolamento social e enfren tamento a pandemia
do Covid-19.
Art. 2° Como medida de isolamento sociale de enfrentamento
ao Covid-19, fica recomendada a ndo ufilizacdo pela populacao dos se guintes espacos pnblicos,
especi alm ente:
1) Area de entorno ao Estadio Major Jose Levy Sobr o
(E stadio do Limeirdo);
2) Praca Italia - Jardim Montezuma;
3) Parque EcolOgico Jardim do Lago - Jardim
do Lago;
4) Pico do Plan alto - Jardim Plan alto;
5) Muginal Oeste ao Ribeirao Tatu (Ponte Preta);
6) Praca Dr. Milton Silveira (H=t&ia) - Jd. Nova Italia;
7) Praca Dr. Jodo Mendes da Silva Junior (Ginasio Santo
the) - Jardim SmtoAndre, e
8) Demais Pracas Pablicas.
Art. 3° A presente medida terd eficacia nos periodos em que o
Municipio estiver na Fase 1 (vemielha), fixada pelo Governo do Estado de sao Paulo.
Art. 4° 0
passa a vigorar com a seguinte redacdo:

3° do Decreto n° 257, de 21 de julho de 2020,

"Art. 3° Nos dias especificados no 1° do presente, o
transporte pnblico de passageiros manterd o fl_
o de veiculos necessios ao atendimento
para a "li nha saUde". (NR)
Art. 5° Este Decreto entrffa em vigor na data da sua publicacdo.
PAL
DE LIMEI RA , aos vinte e tres dias do
mes de julho do ano de dois mil e vinte.

0 BOTION
Prefeito Municipal

MARIO

PUBLICADO no Gabinete do Prefeito M uni cipal de Limeira,
aos vinte e um tres do mes de julho do ano de dois mil e vinte.

EDISON MO NO GIL
Chefe de Gabinete

