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DECRETO N° 155, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Estabelece medidas sanitárias para o funcionamento de
serviços e atividades essenciais e não essenciais no âmbito do
Município de Limeira, durante o período de situação de
Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID-19, e
dá outras providências.

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 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;

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 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;

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6341-DF, em seção virtual do
realizada em 15 de abril de 2020, referendou medida cautelar, acrescida de interpretação 

Ìryf

conforme à Constituição, para o fim de estabelecer que as medidas de enfrentamento da  y,
emergência de saúde pública previstas na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, E'

devem respeitar a atribuição de cada esfera de governo, incluídos os Municípios; t

CONSIDERANDO que as medidas de isolamento social e de
vedação de atividades não essenciais atualmente vigentes comprometem seriamente a
atividade econômica no âmbito do Município, com consequências graves nas contas públicas
e, portanto, nos recursos financeiros necessários ao próprio enfrentamento da pandemia;



ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL

-

ouNICIPAL 0

DECRETO N° 155, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Estabelece medidas sanitarias para o funcionamento de
seicos e atividades essenciais e nao essenciais no ambito do
Municipio de Limeira, durante o periodo de situacao de
Calamidade Pnblica decorrente da pandemia de COVID-19, e
dd outras providencias.

fl. 2

CONSIDERANDO que a situacao epidemiolOgica no
Municipio de Limeira, levando-se em conta o nnmero de casos confirmados, em especial
com necessidade de internacao, e a disponibilidade de atendimento da rede pnblica e privada
de sande, indicam a possibilidade de flexibilizacao das medidas de isolamento social;

CONSIDERANDO que o Municipio de Limeira atende os
requisitos previstos pela Organizacao Mundial da Sande (OMS) que permitem a
flexibilizacao paulatina do controle de movimentacao da populacao;

CONSIDERANDO que o Ministerio da Sande editou
nomatizacao tamb6m colocando crit6rios para controle de movimentacao de pessoas de
acordo com a situacao real existente em cada localidade;

CONSIDERANDO que a recomendacao do Boletim
EpidemiolOgico n° 07 da Secretaria de Vigilancia em Sande/Ministerio da Sande preve a
progressao do "Distancimento Social Ampliado (DSA)" para a estrategia de
"Distanciamento Social Seletivo (DSS)", o que ^ recomendavel diante da situacao atual do
Municipio haja vista preencher os requisitos necessarios, com regras sociais rigidas, para
tanto;

CONSIDERANDO a proximidade do periodo de inverno,
quando ha maior incidencia de crises respiratOrias em razao de casos variados, nao
relacionados ao Covid-19, mas com sintomas equivalentes, necessitando de uma liberacao
controlada da circulacdo de pessoas antes do periodo em referencia;

CONSIDERANDO o plan de contingencia do Municipio de
Limeira referente a infeccao humana pelo novo Coronavirus — Covid-19, e

CONSIDERANDO por fim que a depender da evolucao da
doenca no Municipio de Limeira de forma mais branda ou mais severa, politicas palicas de
menor ou maior rigor poderao ser implementadas de acordo com a situacao que se
apresentar,

DECRETA:

Art. 1° Fica prorrogada a medida de quarentena prevista nos
art. 2° do Decreto n° 123, de 23 de marco de 2020 e 1° do Decreto n° 144, de 7 de abril
de 2020, pelo periodo de 23 de abril a 10 de maio de 2020.

Art. 2° Os estabelecimentos privados de servicos e atividades
nao essenciais que realizem atendimento presencial, a partir do dia 22 de abril de 2020,
deverao funcionar de acordo com as seguintes determinacOes, cumulativamente:
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I - hordrio de atendimento ao pUblico preferencialmente
reduzido, observado o limite, no maxim° ate as 18 (dezoito) horas, recomendando-se a troca
de turnos, quando houver, em hordrios alternados, ressalvadas as academias que poderao
atuar ate no maximo as 22h;

II - as lotacOes dos estabelecimentos, sejam cinemas,
restaurantes, lanchonetes, bares e padarias, nao poderao exceder a 30% (trinta por cento) da
capacidade maxima, inclusive quanto as pessoas sentadas, especialmente quando prevista no
alvard de funcionamento ou no auto de vistoria do Como de Bombeiros, conforme o caso;

III — lojas em geral deverao observar a pemanencia dentro do
estabelecimento, de um cliente a cada 15 metros quadrados (15m2);

IV - higienizar, no minimo a cada 3 (tres) horas, durante o
periodo de funcionamento e sempre quando do inicio das atividades, as superficies de toque
(cortimaos de escadas, inclusive rolantes, e de acessos, macanetas, portas, inclusive de
elevadores, trincos das portas de acesso de pessoas, etc.), os pisos, paredes e bancadas,
preferencialmente com alcool liquido a 70% (setenta por cento), agua sanitaria diluida a 1%
(um por cento) ou hipoclorito a 5% (cinco por cento);

V - higienizar, preferencialmente apOs cada utilizacao ou, no
minimo, a cada 3 (tres) horas, durante o periodo de funcionamento e sempre quando do inicio
das atividades, os equipamentos e utensilios utilizados no servico ou colocado a disposicao
dos clientes, tais como carrinhos, cestas, caixas eletrOnicos, maquinas de recebimento, dentre
outros, preferencialmente com alcool liquido a 70% (setenta por cento), agua sanitaria a 1%
(um por cento), ou hipoclorito a 5% (cinco por cento);

VI - manter os banheiros limpos e higienizados,
preferencialmente apOs cada utilizacao ou, no maxim°, a cada 2 (duas) horas, durante o
periodo de funcionamento e sempre quando do inicio das atividades, bem como equipados
com sabonete liquido, papel toalha em recipientes prOprios e lixeiras acionadas por pedal;

VII - disponibilizar alcool em gel a 70% (setenta por cento)
para use dos funcionarios, prestadores de servicos e clientes, em pontos estrategicos e de
facil acesso para higiene das maos, principalmente na entrada e saida dos estabelecimentos
e prOximo aos locais de contato manual frequente;

VIII - organizar o fluxo de entrada e saida de pessoas no
estabelecimento, de forma a evitar o contato fisico entre elas, preferencialmente, adotando
portas para entrada e saida sinalizadas; f



ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL

DECRETO N° 155, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Estabelece medidas sanitarias para o funcionamento de
servicos e atividades essenciais e ndo essenciais no ambito do
Municipio de Limeira, durante o periodo de situacdo de
Calamidade Palica decorrente da pandemia de COVID-19, e
da outras provid^ncias.

fl. 4

IX - limitar a entrada de pessoas a fim de evitar aglomeracdo
de qualquer nAmero no interior do estabelecimento durante a espera pelo atendimento,
cuidando para que essas pessoas se mante am a uma distancia minima de 2 (dois) metros
uma das outras, devendo ser demarcado o solo com os pontos em que o cliente devera
aguardar sua vez para ser atendido, inclusive nos caixas, respeitando inciso III acima;

X - em caso de fomacdo de filas do lado externo, cabera ao
prOprio estabelecimento orientar as pessoas e manter o distanciamento minimo de 2 (dois)
metros umas das outras, demarcando o solo;

XI - os estabelecimentos bancarios, seus correspondentes e
lotericas deverdo promover triagem previa sobre a disponibilizacdo ou ndo do servico
pretendido pelo cliente, orientando-o, quando for o caso, a buscar atendimento pelos meios
adequados, a fim de evitar filas;

XII - divulgar, na entrada e no interior do estabelecimento,
por meio de cartazes ou outras meios, as medidas que devem ser observadas naquele local
pelos fmciondrios, prestadores de servicos e clientes para minimizar os riscos de contagio
de COVID-19, informando, de maneira ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminacdo;

XIII - propiciar boa ventilacdo nos ambientes, mantendo
portas e janelas abertas e, em caso de ambiente climatizado realizar a manutencdo dos
aparelhos de ar-condicionado, inclusive filtros e dutos, observadas as prescricOes das
autoridades sanitarias;

XIV - exigir o uso de mascara social de protecdo por todos os
funciondrios e prestadores de servicos, fornecendo-as aos mesmos de modo que sej a possivel
realizar a troca periOdica, orientando quanto ao uso adequado, devendo estar perfeit mente
ajustada ao rosto e cobrir totalmente o nariz e a boca;

XV - o recebimento de dinheiro, cartOes ou outras formas para
pagamento deverd ocorrer em area especifica e os ffincionarios responsaveis por essa
atividade ndo devem manipular alimentos ou produtos ndo embalados;

XVI - fazer a utilizacdo, se necessario, de senhas ou outro
sistema eficaz a fim de evitar a aglomeracdo de pessoas dentro e fora do estabelecimento;

XVII — as academias de modalidades esportivas, deverdo
restringir o acesso de pessoas a 1 pessoa a cada 30 metros quadrados (30m 2), e os estUdios
de personal trainer com 2 alunos por hora; em qualquer caso, com o fornecimento de alcool
gel e higienizacdo do local, nos termos dos incisos IV a VII do presente artigo, e, em
especialmente, com higienizacdo dos equipamentos a cada uso;
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XVIII — as atividades em clubes e similares podem ser
realizadas até 30% (trinta por cento) de sua capacidade, respeitando os critérios de higiene,
não podendo haver atividades esportivas de contato, eventos sociais e aglomeração de
pessoas em vestiários, saunas, hidromassagens, bares e restaurantes, etc, ficando proibida a
utilização recreativa e esportivas de suas piscinas;

XIX — os estabelecimentos deverão fornecer a todos os que
adentrarem as suas dependências, e não estiverem utilizando máscaras de proteção social,
máscaras sociais conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Art. 30
 Sem prejuízo do disposto no artigo 2°, os restaurantes,

lanchonetes, padarias, bares, e congêneres, inclusive quando localizados em shopping center
deverão observar, cumulativamente, as seguintes determinações específicas:

I - horário de atendimento ao público preferencialmente
reduzido, observado o limite, no máximo, até ás 22 (vinte e duas) horas;

II - higienizar, após cada uso, durante o período de
funcionamento e sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque (cadeiras,
'mesas, bancadas, cardápios, comandas, etc.), os pisos, paredes e bancadas,
preferencialmente com álcool a 70% (setenta por cento), água sanitária a 1 % (um por cento),
ou hipoclorito a 5% (cinco por cento);

III - exigir o uso de máscara social de proteção por todos os
funcionários, especialmente os envolvidos na preparação e serviço dos alimentos,
fornecendo-a aos mesmos de modo que seja possível realizar a troca periódica, orientando
quanto ao uso adequado, devendo estar perfeitamente ajustada ao rosto e cobrir totalmente
o nariz e a boca;

IV - manter os talheres higienizados e devidamente embalados
de forma individualizada, a fim de evitar a contaminação cruzada;

V - reduzir a quantidade de mesas no estabelecimento, de
forma a aumentar a distância entre as mesmas, diminuindo o número de pessoas no local em
no mínimo 30% (trinta por cento) da capacidade habitual, buscando guardar a distância
mínima recomendada de 2 (dois) metros entre mesas;

VI — em caso de self service o cliente durante o
autoatendimento deverá estar utilizando da máscara social de proteção para coleta da
alimentação, bem como ter higienizado obrigatoriamente suas mãos quando ao ingresso no
estabelecimento.
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Art. 4° As organizacOes de cunho religioso, qualquer natureza
de credo, deverao observar a realizando de suas atividades, respeitando o limite de 30%
(trinta por cento) de sua capacidade, alem do distanciamento social interno, com a
implementacao obrigatOria de uso de mascara social de protecdo, observando ainda o art. 2°.
do presente, em seus incisos IV a VIII.

Art. 5° Considerando-se a elevada possibilidade de
aglomeracao de pessoas e de contagio pelo Coronavirus, fica vedado o funcionamento casas
de shows e espetaculos, atividades esportivas de contato, bem como atividades cong^neres.

Art. 6° Fica determinado a populacao do Municipio a
manutencao do distanciamento social e de outras medidas de contencao do contagio pelo
Coronavirus, em especi mente:

I - evitar deslocamento salvo quando efetivamente necessario,
evitando, em qualquer hip6tese, a aglomeracao de pessoas;

II - observar as deteminacOes emanadas do Poder Pablico e
as orientacOes dos estabelecimentos quanto as normas previstas neste Decreto;

III - adotar medidas de higienizacao com agua e sabao ou
alcool em gel a 70% (setenta por cento);

IV - usar mascara social de protecao para a circulacao fora de
suas residencias, nos estabelecimentos comerciais e em ambientes de acesso pablico, em
especial no transporte coletivo de passageiros, realizando a troca periOdica, devendo estar
perfeitamente ajustada ao rosto e cobrir totalmente o nariz e a boca;

V - em caso de utilizacao de mascaras de tecido de uso nao
profissional, deverao ser seguidas as orientacOes gerais da ANVISA e do Ministerio da
Sande em relacao a confeccao, uso e higienizacao;

VI — aos idosos, acima de 60 anos, pessoas de doencas
crOnicas (diabetes, cardiopatias, etc) ou condicOes de risco como obesidade e gestacao de
risco e recomendado ficar em suas residencias e nao participar de atividades em grupo,
mesmo respeitando o distanciamento social, ressalvado para atividades essenciais.

Art. 7° A partir do dia 22 de abril de 2020, retornard o regular
funcionamento do estacionamento rotativo — Area Azul.

Art. 8° 0 transporte pablico de passageiros, a partir do dia 22
de abril de 2020, manterd o fluxo de veiculos necessarios a atendimento da demanda.

Art. 9° As escolas pablicas e privadas, de curso curricular ou
extracuicular, mant^m as suas atividades suspensas, ate determinacao posterior.
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Aft. 10 Ao Poder Executivo cabera a fiscalizacdo das medidas
previstas neste Decreto, podendo reavalia-las a qualquer momento, de acordo com a situacdo
epidemiolOgica do Municipio, devendo adotar medidas de restricdo as atividades ndo
essenciais previstas neste Decreto na hip6tese de ndo atingimento de qualquer um dos
requisitos estabelecidos no Boletim EpidemiolOgico n° 07 da Secretaria de Vigildncia em
SaUde/Ministerio da SaUde.

§ 1° Compete a Secretaria Municipal de SaAde o
monitoramento diario da capacidade de atendimento para os fins de que trata este artigo.

§ 2° Compete aos Departamentos de Fiscalizacdo, de forma
conjunta, e a Guarda Civil de Limeira, sem prejuizo da competencia dos Orgdos de vigildncia
em sande, exercer a fiscalizacdo das determinacOes previstas neste Decreto.

§ 3° A infracdo ao disposto neste Decreto implicard na
imposicdo das penalidades previstas na legislacdo em vigor, incluida a aplicacdo de multas,
cassacdo de licenca sanitaria ou de funcionamento e lacracdo do estabelecimento, bem como
a responsabilizacdo e criminal dos responsaveis, devendo a fiscalizacdo atuar
prioritariamente, na medida do possivel, na orientacdo dos envolvidos, observados os
principios da proporcionalidade, da razoabilidade e da progressividade das penas, conforme
ja previsto no Decreto de n° 144/2020, em seu art. 9°.

Art. 11 Este Decreto entrua em vigor na data da sua
publicacdo, vigendo seus efeitos a partir de 22 de abril de 2020 e vigorard enquanto durar a
situacdo de calamidade revogando em especial os incisos I e II e §1° do Art. 3° e o
Art. 7°, todos do Decreto n° 123, de 23 de marco de 2020, revogando-se ainda o Art. 2° do
Decreto n° 119, de 20 de marco de 2020, bem como Art. 2° do Decreto n° 150, de 13 de abril
de 2020, e demais disposicOes em contrario, sendo que eventuais omissOes contidas neste
decreto, poderdo ser complementadas por meio de instrucdo normativa do Grupo Tecnico de
Controle, Assistencia e

PACO UNIC L DE LIMEIRA, aos dezessete dias do
mes de abril do ano de dois mil e

MARI b SO OTION
Prefeito Municipal

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

EDISO 0NO GIL
Chefe de Gabinete


