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DECRETO N° 356, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020.
Dispõe sobre o avanço para a Fase 4 no Município de

Limeira e dá outras providências.
fi. 1
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 (Covid-19), em âmbito Nacional;
CONS ID ERANDO 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, pelo Decreto 65.056, de 10 de julho de 2020,
pelo Decreto n° 65.088, de 24 de julho de 2020, pelo Decreto n° 65.114 de 7 de agosto de
2020, pelo Decreto n°65.141 de 19 de agosto de 2020, pelo Decreto n° 65.143, de 21 de
agosto de 2020, pelo Decreto n° 65.170, de 04 de setembro de 2020 e pelo Decreto n°
65.184, de 18 de setembro 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° 286, de
13 de agosto de 2020 e suas, que dispõe sobre a previsão dos afastamentos dos
servidores da Administração Pública Municipal e dá outras providências;
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° 268, de 29 de julho de 2020, pelo Decreto n° 276, de 7 de agosto de
2020, pelo Decreto n°291, de 21 de agosto de 2020, pelo Decreto n° 313, de 4 de setembro
de 2020 e pelo Decreto n° 325; de 18 de setembro de 2020, e
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CONSIDERANDO o mcio do Govern° do Estado de
Sao Paulo nesta data, avancando a regiao que esta incluido o MMcipio de L imeira na

Fase 4 mediante o Nivel de resfricao da fase de modulacao do Plano de Sao Paulo,
DECRETA:
Art. 1° Fica prorrogada a medida da qu arentena ate 16 de
novembro de 2020, nos teimos previstos pelo Govern° do Estado de Sao Paulo para a

Fase 4.
§ 1° Fica prorrogada a previsao de afastamento, prevista
no Decreto n° 286, de 13 de agosto de 2020 e suas alteracOes, pelo mesmo periodo
previsto no caput deste artigo.
§ 2° Fica prorrogada pelo mesmo periodo previsto no

caput deste artigo a previs^o da suspensao das reMbes dos Conselhos Municipais,
CossOes e Grupos de Trabalho, excetuada a Comissao Pemmente de Licitacao e o
Conselho Municipal de Contribuintes, ressalvados ainda, os casos necessdrtos para
deliberacao de Programas e Projetos do Governo Municipal, bem como aqueles
identificados necessios e solicitados pelos Secret os da A ithstracao Direta, pela
Presidente do CEPROSOM e pelo Superintendente do IPML, casos os quais poderao
ser realizadas reuthOes exfraord
ias ou ordinarias, previamente convocadas para a
final idade especifica, podendo ocorrer de forma remota, ou ainda presencial
respeitando-se o distanciamento recomendado pelo M sterio da SaUde.
Art. 2° Fica estabelecido o funcionamento de

estabelecimentos privados de servicos e atividades nao essenciais, inseridos na Fase 4 pelo
Govemo do Est ado de Sao Paulo, con stantes do Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio
de 2020, alterado pelo Decreto 65.141, de 19 de agosto de 2020 e demais teracOes,
constantes de seu Anexo II, da se guinte forma:
a) EscrttOrios, concession&ias, imobiliarias, academias de
esporte de todas as modalidades e centros de ginastica, sthaes de beleza e barbearias 12 horas di as em horio
co rri do ou fracionado;
b) Bares, restaurantes e similares - 12 horas diarias em
hor o livre, corrido ou fracionado, desde que j^ possum autorizacao para tal, com
entrada permitida ate as 22 horas e encerramento das atividades ate as 23 horas;
c) Shopping - 12 horas diarias em hor

o livre, corri do ou

fracionado;
d) Comercio de Rua - 12 horas didrias em hordrio livre,
corrido ou fracionado;
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e) Eventos sociais e comerciais, convencOes e atividades
culturais - 12 horas di as em hor o liwe, corrido ou fracionado; observadas as
disposicOes contidas para a Fase 4 do Plano Sao Paulo, quarto a forma e controle.

es belec

§ 1° Observar a l tacao de 60% da capacidade maxima do
ento para as alineas "a", "b", "c" e "d".

§ 2° As atividades culturais, convencOes, e eventos sociais de
negOcios e culturais permanecem com capacidade de 40%, e, apOs decorridos 28 dias
consecutivos na mesma fase, poderao aumentar a capacidade para 60%, autorizado
&Mc° em pe.
§ 3° Observar em qualquer caso as medidas s
constantes do Decreto n° 208, de 29 de maio de 2020.
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Art. 3° Os efeitos da flexibilizacao, perd wao ate novo
pronmcimento do Govern do Estado de Sao Paulo, quarto a flexibilizacao e thteracao
da classificacao da Fase para a Regiao em que esta incluido o Municipio de Limeira,
quando entao se obse M a Fase que for fixada pelo Govern° do Estado de Sao Paulo.
Art. 4° As Notas Informativas e deliberacOes emitidas
pelas Secretarias de Govern° do Estado de Sao Paulo, com respeito ao funcionamento e
protocolos de atividades nao essenciais, bem como, de atividades desportivas
individuais e coletivas, ficam automaticmente recepcionadas pelo Municipio,
especialmente as ja autorizadas para a Fase 4 do Plano Sao Paulo (Anexo II do art. 1° do
Decreto 65.141, de 19 de agosto de 2020).
Art. 5° Quanto ao transporte pUblico de passageiros,
aplicar-se-ao as disposicOes contidas no Decreto n° 276, de 7 de agosto de 2020.
Art. 6° As medidas fiscalizatOrias e o rito processual
se rao as presOes do Decreto Municipal n° 208, de 29 de maio de 2020, alterado
pelo Decreto Municipal n° 232, de 23 de junho de 2020, pelo Decreto Municipal n° 250,
de 10 de jutho de 2020 e pelo Decreto n° 334, de 25 de setembro de 2020.
Art. 7° Todos os setores permanecem obrigados a respeitar
as demais normas dos respectivos protocolos sMtios setoriais aprovados
anteriormente pela Prefeitura.
Art. 8° Ficam mantidas as disposicOes do Decreto n° 314,
de 4 de setembro de 2020, alterado pelo art. 4° do Decreto n° 334, de 25 de setembro de
2020.
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Art. 9° Este Decreto en ua em vigor na data da sua
publicacdo, revogadas as disposicaes em condo, especialmente, o Pmaggo unico do
art. 3° do Decreto n° 150, de 13 de abril de 2020, o Pudgrafo unico do
4° do Decreto
n° 219, de 18 de j
o de 2020, o Parago Athco do
2° do Decreto n° 313, de 4 de
setembro de 2020 e o Pudgafo Athco do 1° Decreto n° 334, de 25 de setembro de
2020, sendo que eventuais omissOes contidas neste Decreto poderdo ser
complementadas por meio de ins cdo normativa do Grupo Tecthco de Con trole,
Assist^ncia e

PALO
m8s de outubro do ano de dois mil e

DE

aos nove dias do

SO BOTION
Prefeito Municipal
PUBLIC AD O no Gabinete do Prefeito Municipal de
Limeira, aos nove dias do mes de outubro do ano de dois mil e vinte.

DANIEL DE C AM POS
Ch fe de Gabinete Interino

