Píêtei?uíã lduniâipal da
Éstà$çiô TurlstiÇâ dç Eldorádü

DECRETCI no 865/202S

,.DISPÕE SOBRE

CALAMIDADE

E

A

CONTINUIDADE

QUARENTENA

DO

NO

ESTADO

MUNICíPIO

DE
DE

ELDORADO E DA OUTRAS PROUDÊNGIAS. "

DURVAL ADÉUO DE MORAIS, Prefeito Municipal da Estância Turística de
Eldorado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são coníeridas
por Lei,

CONSIDERANDO a Portaria MS no 188, de 3 de fevereiro de 2AZA, por meio da qual o

Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de lmportância
Nacional (ESPIN) em decorrência da lnfecção Humana pelo Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a Lei federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2AZA, dispôs sobre
medidas para

o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de importância

internacional;

CONSIDERANDO

que

a Lei Federal 13.979120 autoriza a adoção de medidas

excepcionais para enfrentamento

da emergência de saúde pública de

ímportância

internacional decorrente do coronavírus, bem como que tais medidas já foram adotadas
pelo governo federal, estadual e inclusive pelo governo da capital do Estado.

GONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 1B de março de 2020, e o Senado
Federal, reconheceram a existência de calamidade pública para os fins do artigo 65 da
Lei Complementar federal no 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO

a notória escala
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FrereitsÍó ituniÇlpal da

leEislativos e administrativos,

CONSIDERANDO que o momento atual é complexo, carecendo de urn esforço conjunto

na gestão e adoÇão das medidas necessárias aos riscos que a situação dernanda e o
emprego urgente de medídas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública; e, por fim

o Govemo do Estado de São Paulo estendeu o período
quarentena até 22 de abril do conente anCI e sua respectiva norma é superior
CONSIDERANDO que

de

a0

município;

DECRETA:
Art. 1o. Os orgãos e as entidades da administração pública municipal direta e indireta,
bem como a iniciativa privada, deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do

COVID-19 (novo Coronavírus), as medidas determinadas neste Decreto.
Da Abrangência

Art.2'.

Fica decretada medida de quarentena no MunicÍpio de Eldorado-SP, quê

consiste em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou
propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.

Parágrafo único

-

A medida que trata o caput deste artigo vigorará de 07 de abril a 22 de

abril de 2A20.

Art. 30. Considera-se serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis

ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim çonsiderados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a
segurança da população, bem como os já elencados com essenciais nas alíneas A a J,
do inciso I do Artigo 7o do Decreto 8ül2A2A.
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Art. 4o. Também são consideradas essenciais as atividades açessórias, de suporte e a
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtÍva, como por exemplo
autopeças

e casas de embalagem,

relativas ao exercício

e ao funcionamento dos

serviços públicos e das atividades essenciais.
Parágrafo único: No interior dos estabelecimentos relativos as atividades acessórias, nos

termos do caput deste artigo, devem haver restrição de circulação de mais de uma
pessoa por 9m' (3mx3m) de área livre, devendo os demais consumidores aguardarem
do lado de fora do estabelecimento com distância mínima de 2m entre elas.

|

-

Os referidos estabelecimentos deverão adotar, para fins de circulação de pessoas,
nos termos do parágrafo anterior, a razáo entre a metragem quadrada da área comercial
do local.

ll - E de responsabilidade dos estabelecimentos a afixação de placa com

capacidade

máxima permitida em local de fácilvisualização.

Dos Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços

Art. 50. Para o fim de que cuida o artigo 20 deste decreto, fica mantida as restrições
esta belecidas Decret o 8ffi I 2A20, excetuando os segu i ntes estabel eci mentos

f

- Estabelecimento

:

comercial Oe {uipamentos de proteção individual - EPl.
(

\

ll

- Estabelecimentos comerciais vínculados as atividades acessórias da área da saúde,

como óticas.

lll- Lojas que prestam serviço de informática, excepcionalmente para atedimento do
cidadão que necesssite efetuar cadastros on-line junto aos Bancos Oficiais do Governo
Federeal para o recebimento do auxílio emergencial ofertado pelo Governo Federal.
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§ 1o. A circulação nCI estabelecin':ento comerciaÍ de que trata o incisç anteriCIr deve ser de
uma pessoa por 9m' (3mx3m) de área livre, devendo os demais consumidores
aguardarem do lado de fora do estabelecimento com distância mínima de 2m entre elas.

I - Os referidos estabelecimentos deverão adotar, para fins de circulação de pessoas,
nos termos do parágrafo anterior, a razão entre a metragem quadrada da área cornercial
do local.

ll

-

É de responsabilidade dos estabelecimentos a afixação de placa com capacidade

máxima permitida em local de fácil visualização, bem como eventual aglomeração em

torno do estabelecimento deve ser imediatamente dispersado pelo proprietário, que
deverá adotar medidas de agendamento com horário ou senhas.

§ 2o. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham
por objeto serviços e atividades essenciais, nos termos do Decreto 8611202A.

Art. 60 Fica autorizado o funcionamento de comércio em geral, para atendimento

de

serviços de entrega por delivery e drive-thru, permitido este 24 (vinte e quatro) horas por
dia todos os dias da semana.

§ 1o" O estabelecimento

comercial que adotar

a modalidade de entrega por delivery

deverá realizar o serviço por intermédio de profissional devidarnente habilitado.

§ 20. Fica vedado aos estabelecimentos comerciais que estão permitido o serviço de
delivery e drive thru, o atendimento presencial do público, caso haja descumprimento
será aplicado multa de R$ 5.000 (cinco mil reais).

§ 30. Fica permitido aos estabelecimentos comerciais, apenas a abertura das portas para
entrada e saídas de mercadoria, profissionais e encomendas.
§ 4o. Na hipótese de atendimento pr:r pre agendamento, a.eslab1lecimento comercial ou
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prestador de serviços deverá estabelecer diferença de no rnínimo 20 {vinte} minutos em
relação ao próximo atendimento, devendo neste intervalo realizar a higienização do
locai.

Dos estabelecimentos bancários, lotéricas, cooperativas de crédito,

correspondentes bancários

Art. 7o Permanecem autorizados a funcionar os estabelecimentos bancários, lotéricas,
cooperativas de credito e correspondentes banúrios durante o estado de calamidade municipal.

l- Os funcionários que realizam o atendimento direto com os clientes dos estabelecimentos que
tratam o caput, com exceção das casas lotéricas, devem usar máscara ciúrgica por causa da
proximidade exigida pela mnfidencialidade das operações.

ll-

Fica sob responsabilidade e obrigação dos estabelecimentos que alude o caput deste

artigo, a organização das filas respeitando o distanciamento social de no mínimo 02m (dois

metros) entre os clientes, em atendimento e entre àqueles que estiverem aguardando na
parte externa das agências.

a) Para fins de cumprimento do inciso anterior, fica obrigado aos estabelecimentos bancários,
lotéricas, cooperativas de crédito e correspondentes bancrários a demarcação por fita adesiva

ou outro material de fácil remoção, dos passeios e calçadas públicas, para identificação do
espaçamento entre clientes, previsto no inciso anterior.

| - Os processos

internos devem ser realizados preferencialmente em regime de

teletrabalho, sendo que, na impossibilidade, deve ser respeitada a distância mínima de 2
(dois) metros entre os pontos de trabalho;

ll

-

Seja dada preferência ao atendimento eletrônico/digital, evitando-se, se possível,

atendímento presencial nas agências;
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lll

- No interior dos estabelecirnentos

deve haver restrição de circulaçãa Ce mais de unna
pessoa por 9m2 (3mx3m) de área livre, devendo os dennais consumidores aguardarem
do lado de fora do estabelecimento com distância mínima de 2m entre eias.
Parágrafo úníco. Fíca estabelecido multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por pessoa ao
estabelecimento bancário, lotéricas, cooperativas de crédito e correspondentes bancários
que não atender as determinações expressas neste Decreto.
Do isolamento domiciliar para idosos

Art'

Bo. Fica determinada

domiciliar

de pessoas

e

com

a abordagem para orientaçào do isolamento
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos para

autorizada

enfrentamento da calamidade pública decorrente do COVID-1g (novo Coronavírus) no
Município de Eldorado.

I

-

As praÇas, parques, áreas de lazer e similares ficam interditados à circulação de

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Parágrafo Unico. Em caso de descumprimento do inciso I do art. 14 deste Decreto
poderá ser aplicado multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo
de
outras sanções administrativas, cíveis e penais.
Dos profissionais autônomos, informais e liberais
Art. 90. Aos profissionais autônomos, informais e liberais ficam autorizados a funcíonar em
regime de pré agendamento com um atendimento por vez.

§

1o.

A título de exemplicação, são

considerados profissionais autônomos

e

informais

aqueles que exercem atividade e serviço prestado por tempo específico e sem vínculo
empregatício, tais comol
I

- Lavadores

de veículos;
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- Atividades relacionadas a beleza, estêtíca e bern-estar

ll

torfio cabeleireiros,

manicures e pedicures, esteticistas, massagistas etc

lll

*

Chaveiro;

2o. A título de exemplicação, são considerados profissionais liberais aqueles que
possuem forrnação, seja ela universitária, ou técnica e pode exercer sua função por conta

§

própria, tais como:
|

- Advogados,

ll-

Contadores;

lll*

Corretores de lmÓveis;

paragrafo único: No atendimento por pré agendamento, o profissional autônomo,
informal ou liberal deverá estabelecer diferença de no mínimo 20 (vinte) minutos em
relação ao proximo atendimento, devendo neste intervalo realizar

a

higienização do

local.

Dos Prazos

Art. 10o. Ficam suspensos os prazos administrativos, no âmbito da Prefeitura Municipal
de Eldorado, enquanto perdurar o estado de calamídade, retroagindo seus efeitos ao dia
21 de março de202A.

Disposições finais

Art. 11. Os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço deverão obedecer às
recomendações de prevenção.

Art. 12. Fica ar.ltorizado o funcionarnento das

Lojas de Materiais

de Construção da

seguinte forma: restrição de atendirnento ao público de até 3 (três) pessoas ao rnesmo
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ternpo, devendo os demais consumidores aguardarem do lado de fora do estabelecimento
com distância mínima de 1,5 m entre elas;

Art. 13. A Procuradoria Municipal, ouvido o Assessor de Assuntos e Negocios Jurídicos,
atentará, em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e 330
do Codigo Penal, se a infração não constituir crime mais grave.

Arl. 14. Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Município de
Eldorado se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e
exercícios de atividades essenciais.

Art. 15. Fica recomendada a população do Município de Eldorado o isolamento social
para que mantenhamos nossos índices baixos de possíveis contaminaçôes do COVID-19.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Estância Turística de Eldorado, 09 de abril de 2420.

(\
Prefeito Municipal
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