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APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta o conjunto de ações tomadas pela Administração
Municipal de São Manuel quanto o Plano de Combate a Pandemia do COVID-19.
Apresenta toda legislação federal, estadual e municipal que regulamenta as
ações. A formatação dos órgãos de apoio e controle, como o Comitê de Crise e o
Comitê do COVID-19.
Descreve a infraestrutura montada no município para o combate e
enfrentamento da pandemia, como pronto socorro, criação de leitos de enfermagem
e UTI, unidades de saúde sentinelas, transporte de pacientes, barreiras sanitárias e
epidemiológicas, desinfecção de espaços públicos, vacinação e toda estrutura
regional de referencia a disposição do município.
Apresenta os protocolos adotados pelos profissionais de saúde e assistência
social, bem como as ações de treinamento e preparação para o enfrentamento da
pandemia nas linhas de frente.
Trata das ações junto ao terceiro setor e demais medidas de suporte, apoio e
assistência as pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade.
Apresenta as diversas formas de controle e comunicação da evolução da
pandemia, como quadros estatísticos, boletins, atas de reunião, quadros de
acompanhamento regionais entre outros, visando a conscientização da população e
a transparência de todo o processo.
Descreve de forma pormenorizada como estão sendo aplicados os recursos
federais, estaduais e municipais ao longo do enfrentamento, bem como as doações
recebidas da comunidade em geral e da iniciativa privada.
Este relatório, o quarto emitido, descreve as ações tomadas no período de 01 de
janeiro de 2021 a 31 de março de 2021 e, complementa o relatório anteriormente
emitido.
Será disponibilizado para consulta no site da Prefeitura, em área especifica do
CORONAVIRUS, como vem sendo feito com todas as ações e informações
relacionadas ao enfrentamento e combate da pandemia desde o seu início.
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REGULAMENTAÇÃO
LEIS FEDERAIS
Lei nº 14.117, de 8.1.2021
Publicada no DOU de 11.1.2021

Suspende o pagamento do parcelamento
de dívidas no âmbito do Programa de
Modernização
da
Gestão
e
de
Responsabilidade Fiscal do Futebol
Brasileiro (Profut), criado pela Lei nº
13.155, de 4 de agosto de 2015, durante a
vigência de calamidade pública nacional
reconhecida pelo Congresso Nacional; e
altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de
1998, e 10.671, de 15 de maio de
2003. Mensagem de veto

Lei nº 14.121, de 1º.3.2021
Publicada no DOU de 2.3.2021

Autoriza o Poder Executivo federal a aderir
ao Instrumento de Acesso Global de
Vacinas Covid-19 (Covax Facility) e
estabelece diretrizes para a imunização da
população. Mensagem de veto

Lei nº 14.122, de 3.3.2021
Publicada no DOU de 4.3.2021

Abre crédito extraordinário em favor do
Ministério da Saúde, no valor de
R$ 2.513.700.000,00 (dois bilhões,
quinhentos e treze milhões e setecentos
mil reais), para o fim que especifica; e dá
outras providências.

Lei nº 14.123, de 10.3.2021
Publicada no DOU de 10.3.2021 - Edição
extra

Altera a Lei nº 13.650, de 11 de abril de
2018, e prorroga até 31 de dezembro de
2020 a suspensão da obrigatoriedade de
manutenção das metas quantitativas e
qualitativas
contratualizadas
pelos
prestadores de serviço de saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
estabelecida pelo art. 1º da Lei nº 13.992,
de 22 de abril de 2020.

Lei nº 14.124, de 10.3.2021
Publicada no DOU de 10.3.2021 - Edição
extra

Dispõe sobre as medidas excepcionais
relativas à aquisição de vacinas e de
insumos e à contratação de bens e
serviços de logística, de tecnologia da
informação
e
comunicação,
de
comunicação social e publicitária e de
treinamentos destinados à vacinação
contra a covid-19 e sobre o Plano
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Nacional de Operacionalização
Vacinação contra a Covid-19.
Lei nº 14.125, de 10.3.2021
Publicada no DOU de 10.3.2021 - Edição
extra

da

Dispõe sobre a responsabilidade civil
relativa a eventos adversos pós-vacinação
contra a Covid-19 e sobre a aquisição e
distribuição de vacinas por pessoas
jurídicas de direito privado. Mensagem
de veto

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

DECRETOS FEDERAIS
Decreto nº 10.595, de 7.1.2021
Publicado no DOU de 7.1 de 2021 - Edição
extra

Reabre, em favor do Ministério da Saúde,
crédito extraordinário, no valor de
R$ 19.911.094.462,00, aberto pela Medida
Provisória nº 1.015, de 17 de dezembro
de 2020.

Decreto nº 10.601, de 15.1.2021
Reabre, em favor do Ministério da Saúde,
Publicado no DOU de 15.1 de 2021 - Edição crédito extraordinário, no valor de
extra
R$ 1.682.804.743,00, aberto pela Medida
Provisória nº 1.004, de 24 de setembro de
2020.
Decreto nº 10.614, de 29.1.2021
Publicado no DOU de 1º.2.2021

Altera o Decreto nº 10.579, de 18 de
dezembro de 2020, que estabelece regras
para a inscrição de restos a pagar das
despesas de que trata o art. 5º da Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de
2020.

Decreto nº 10.642, de 3.3.2021
Publicado no DOU de 4.3.2021

Altera o Decreto nº 10.311, de 3 de abril
de 2020, que institui o Conselho de
Solidariedade para Combate à Covid-19 e
aos seus Efeitos Sociais e Econômicos.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

PORTARIAS FEDERAIS
Portaria nº 651, de 8.1.2021
Publicada no DOU de 8.1.2021 - Edição
extra

Dispõe sobre a restrição excepcional e
temporária de entrada no País de
estrangeiros,de qualquer nacionalidade,
conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Portaria nº 196, de 21.1.2021
Publicada no DOU de 21.1.2021 - Edição

Dispõe sobre os prazos de processos e de
procedimentos afetos aos órgãos e
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extra

entidades do Sistema Nacional de Trânsito
e às entidades públicas e privadas
prestadoras de serviços relacionados ao
trânsito, por força das medidas de
enfrentamento da pandemia de Covid-19
no Estado do Amazonas.

Portaria nº 652, de 25.1.2021
Publicada no DOU de 26.1.2021

Dispõe sobre a restrição excepcional e
temporária de entrada no País de
estrangeiros, de qualquer nacionalidade,
conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Portaria nº 197, de 1º.2.2021
Publicada no DOU de 2.2.2021

Delega competência ao Diretor do
Departamento de Logística em Saúde do
Ministério da Saúde, para realizar
requisição
de
medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para saúde, durante
a vigência da declaração de emergência
em saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19).

Portaria nº 199, de 10.2.2021
Publicada no DOU de 10.2.2021 - Edição
extra

Dispõe sobre os prazos de processos e de
procedimentos afetos aos órgãos e
entidades do Sistema Nacional de
Trânsito e às entidades públicas e
privadas
prestadoras
de
serviços
relacionados ao trânsito, por força das
medidas de enfrentamento da pandemia
de Covid-19 no Estado do Amazonas.

Portaria nº 268, de 12.2.2021
Publicada no DOU de 12.2.2021 - Edição
extra

Delega competência ao Secretário de
Atenção Especializada à Saúde do
Ministério da Saúde, para realizar
requisição
de
medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos, bens e serviços de interesse
para saúde, durante a vigência da
declaração de emergência em saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19).

Portaria nº 37, de 18.2.2021
Publicada no DOU de 22.2.2021

Institui, no âmbito do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, o Comitê de Crise para
monitoramento e ações para minimizar
os
impactos
do
coronavírus
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(CC-AGRO-COVID19) no funcionamento
da agropecuária e abastecimento de
alimentos para a população brasileira.
Portaria nº 44, de 24.2.2021
Publicada no DOU de 1º.3.2021

Dispõe sobre o regime de trabalho dos
servidores e empregados públicos do
MAPA
durante
o
período
de
enfrentamento da pandemia da
COVID-19.

Portaria nº 373, de 2.3.2020
Publicada no DOU de 2.3.2021 - Edição
extra

Dispõe sobre o procedimento para
autorização de leitos de Unidade de
Terapia Intensiva - UTI Adulto e
Pediátrico COVID-19, em caráter
excepcional e temporário.

Portaria nº 518, de 23.3.2021
Publicada no DOU de 24.3.2021 - Edição
extra

Autoriza leitos de Unidades de Terapia
Intensiva - UTI, para atendimento
exclusivo dos pacientes COVID-19.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

MEDIDA PROVISÓRIA FEDERAL
Medida Provisória nº 1.026, de
6.1.2021
Publicada no DOU de 6.1.2021 - Edição
extra

Dispõe sobre as medidas excepcionais
relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens
e serviços de logística, tecnologia da
informação e comunicação, comunicação
social e publicitária e treinamentos destinados
à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19.

Medida Provisória nº 1.027, de
1º.2.2021
Publicada no DOU de 1º.2.2021 Edição extra

Dispõe sobre o estabelecimento de barreiras
sanitárias protetivas de áreas indígenas.

Medida Provisória nº 1.028, de
9.2.2021
Publicada no DOU de 10.2.2021

Estabelece normas para facilitação de acesso
a crédito e mitigação dos impactos
econômicos decorrentes da pandemia
da covid-19.

Medida Provisória nº 1.032 de
24.2.2021
Publicada no DOU de 25.2.2021

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Saúde, no valor de
R$ 2.861.205.000,00, para os fins que
especifica.

Medida Provisória nº 1.033 de
24.2.2021

Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de
2007, que dispõe sobre o regime tributário,

7

Publicada no DOU de 25.2.2021

cambial e administrativo das Zonas de
Processamento de Exportação, para
conceder tratamento à produção de
oxigênio medicinal empregado em medidas
de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública
relacionados com a covid-19.

Emenda Constitucional nº 109, de
15.3.2021
Publicado no DOU 16.3.2021

Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163, 165,
167, 168 e 169 da Constituição Federal e os
arts. 101 e 109 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; acrescenta à
Constituição Federal os arts. 164-A, 167- A,
167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G;
revoga dispositivos do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e institui regras
transitórias sobre redução de benefícios
tributários; desvincula parcialmente o
superávit financeiro de fundos públicos; e
suspende condicionalidades para realização
de despesas com concessão de auxílio
emergencial residual para enfrentar as
consequências sociais e econômicas da
pandemia da Covid-19.

Medida Provisória nº 1.036 de
17.3.2021
Publicada no DOU de 18.3.2021

Altera a Lei nº 14.046, de 24 de agosto de
2020, para dispor sobre medidas
emergenciais para atenuar os efeitos da
crise
decorrente
da
pandemia
da covid-19 nos setores de turismo e de
cultura.

Medida Provisória nº 1.037 de
18.3.2021
Publicada no DOU de 18.3.2021 Edição extra

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Cidadania, no valor de
R$ 42.575.600.000,00, para o fim que
especifica, e dá outras providências.

Medida Provisória nº 1.038 de
18.3.2021
Publicada no DOU de 18.3.2021 Edição extra

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério
da
Cidadania
e
da
Advocacia-Geral da União, no valor de
R$ 394.560.026,00, para os fins que
especifica.

Medida Provisória nº 1.039 de
18.3.2021
Publicada no DOU de 18.3.2021 Edição extra

Institui o Auxílio Emergencial 2021 para o
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm
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RESOLUÇÃO FEDERAL
Resolução nº 12, de 9.2.2021
Publicada no DOU de 9.2.2021 - Edição extra

Dispõe sobre ações de apoio da
administração pública federal em
auxílio aos Estados e ao Distrito
Federal que o solicitarem, para
enfrentamento da pandemia de
Covid-19.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

DESPACHO FEDERAL
Despacho de 5.2.2021
Publicada no DOU de 8.2.2021

Determina ao Coordenador do Comitê
de
Crise
para
Supervisão
e
Monitoramento
dos
Impactos
da Covid-19, que, sem interrupção das
ações em curso e do apoio já prestado
pelo Ministério da Saúde, articule as
ações complementares de toda a
administração pública federal em
auxílio aos Estados e ao Distrito
Federal que o solicitarem para
enfrentamento
da
pandemia
de covid-19 em
decorrência
da
insuficiência ou do exaurimento de
suas capacidades.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

EMENDA CONSTITUCIONAL
Emenda Constitucional nº 109, de 15.3.2021
Publicado no DOU 16.3.2021

Altera os arts. 29-A, 37, 49, 84, 163,
165, 167, 168 e 169 da Constituição
Federal e os arts. 101 e 109 do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias; acrescenta à Constituição
Federal os arts. 164-A, 167- A, 167-B,
167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G;
revoga dispositivos do Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias
e
institui
regras
transitórias
sobre
redução
de
benefícios
tributários; desvincula
parcialmente o superávit financeiro de
fundos
públicos;
e
suspende
condicionalidades para realização de
despesas com concessão de auxílio
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emergencial residual para enfrentar as
consequências sociais e econômicas da
pandemia da Covid-19.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

DECRETOS ESTADUAIS

Nº 65.460, de 08/01/2021

Altera os Anexos II e III do Decreto nº 64.994, de
28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida
de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881,
de 22 de março de 2020, e institui o Plano São
Paulo

Nº 65.487, de 22/01/2021

Institui, no âmbito do Plano São Paulo, disciplina
excepcional para as áreas e datas que especifica,
altera o Anexo II do Decreto nº 64.994, de 28 de maio
de 2020, e dá providências correlatas

Nº 65.502, de 05/02/2021

Estende a medida de quarentena até 7 de março de
2021 de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020.

Nº 65.529, de 19/02/2021

Altera o Anexo III do Decreto nº 64.994, de 28
de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de
22 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo

Nº 65.545, de 03/03/2021

Estende a medida de quarentena até 9 de abril de
2021 de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020, institui, no âmbito do Plano São Paulo,
disciplina excepcional e dá providências correlatas

Nº 65.563, de 11/03/2021

Institui medidas emergenciais, de caráter temporário e
excepcional, destinadas ao enfrentamento da
pandemia de COVID-19, e dá providências correlatas

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/legislacao/
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DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 3807, DE 24 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre as medidas temporárias
e emergenciais de prevenção de
contágio POR COVID-19 (novo
coronavírus) no Município de São
Manuel – ‘quarentena consciente’ e
dá outras providencias.
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de São Manuel,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78,
incisos IX e XII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO:
O Decreto Estadual nº 64.994 e 28 de maio de 2020, que instituiu o
“Plano São Paulo” para o fim de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas
de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19.
O Decreto Estadual nº 65.487, de 22 de janeiro de 2021, que institui,
no âmbito do “Plano São Paulo”, medidas excepcionais para as regiões classificadas
na Fase 1 – Vermelha.
Que o Município de São Manuel, encontra-se regionalmente na Fase
1 – Vermelha (Alerta Máximo de contaminação) do “Plano São Paulo”, que
estabelece critérios para maior restrição de atividades econômicas.
A necessidade de adoção de medidas locais para a manutenção da
quarentena e regramento das atividades não essenciais.
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a prática do distanciamento social como forma
de evitar a transmissão comunitária da COVID-19 e proporcionar o achatamento da
curva de proliferação do vírus no Município de São Manuel, considerando a evolução
da pandemia e a taxa de ocupação UTI COVID.
Art. 2º Fica declarada a Fase Vermelha (Alerta Máximo) no
Município de São Manuel, não sendo permitido o funcionamento, com atendimento
presencial ao público, de atividades econômicas não essenciais.
§ 1º As atividades consideradas essenciais, de acordo com o artigo
3º deste Decreto, poderão funcionar em horário normal, de acordo com o alvará de
funcionamento, respeitadas as normas e protocolos sanitários gerais e setoriais
específicas e o disposto neste Decreto.
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se atividade
econômica essencial, que poderá operar com atendimento ao público:
I – Comércios de vendas de Alimentos, compreendidos:
a) Supermercados;
b) Mercados e Lojas de Suplementos Alimentares;
c) Minimercados;
d) Mercearias;
e) Açougues;
f) Quitandas;
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g) Padarias; e
h) Casas de ração e alimentos para animais, agropecuárias e
congêneres.
II – Prestadores de Serviços em Geral, compreendidos:
a) Armazéns;
b) Oficinas Mecânicas e Borracharias;
c) Postos de Combustíveis e derivados;
d) Revendas de Gases;
e) Transportadoras;
f) Hotéis, pousadas e congêneres;
g) Serviços de entrega de mercadorias;
h) Bancas de Jornal;
i) Salões de Beleza e Barbearia;
j) Agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos
congêneres;
k) Unidades lotéricas;
l) Serviços funerários;
m) Templos, igrejas e instituições religiosas;
n) Escritórios e atividades administrativas;
o) Lojas de Conveniência;
p) Pet Shops e congêneres.
III – Serviços e Comércios de Saúde e Higiene:
a) Consultórios Médicos, Odontológicos e Veterinários;
b) Clínicas de Fisioterapia;
c) Farmácias;
d) Armazéns de Materiais de Limpeza;
e) Lavanderias; e
f) Serviços de Limpeza.
IV – As atividades relacionadas nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 3º,
do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, e suas alterações, com as
restrições impostas pelo Município.
§ 1º O atendimento ao público pelos estabelecimentos enquadrados
como de atividades essenciais deverá ser realizado, em cada caso, com as seguintes
restrições:
I – entrada e permanência no local de somente 1 (um) adulto por
família;
II – proibição de venda de bebidas alcóolicas entre 20h e 6h;
III – proibição de degustação ou consumo de produtos alimentícios
ou bebidas no local;
IV – proibição de permanência de clientes em sala de espera;
V – atendimento individualizado, com agendamento prévio de 1 (um)
cliente por vez;
VI – ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local, de
acordo com o alvará de funcionamento;
VII - orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de
sinalização no solo, a fim de delimitar e resguardar o cumprimento da distância
mínima de 1,50 (um metro e meio) entre pessoas e assentos;
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VIII – disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos
onde é realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
IX – exigência do uso de máscara de proteção facial a todos os
clientes, para acesso e permanência no estabelecimento; e
X – fornecimento de máscara de proteção facial, bem como todo e
qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) necessário à atividade, a todos os
seus empregados ou colaboradores, para uso correto e obrigatório durante todo o
expediente.
§ 2º O enquadramento do estabelecimento se dará por sua
atividade predominante, considerando os produtos que mais são comercializados ou
serviços que são prestados pelo estabelecimento.
§ 3º Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão adotar,
preferencialmente, o atendimento via telefone, com entrega por meio de delivery e
drive thru, podendo, nos casos de impossibilidade em razão da atividade, atender
aos clientes de forma a garantir a segurança e higienização do local a cada hora, bem
como observar a todos os protocolos sanitários gerais e setorial específicos,
determinados pelos órgãos competentes.
Art. 4º Os serviços de transporte coletivo, seja público ou privado,
ainda que contratado por empresa para transporte de seus colaboradores, feito por
ônibus, vans, táxis e assemelhados, deverão observar, além dos protocolos sanitários
gerais e setorial específicos, determinados pelos órgãos competentes, ainda:
I – A utilização de metade da capacidade máxima permitida ao
veículo;
II – A higienização do veículo a cada ciclo ou rota concluída, de
acordo com as normas sanitárias gerais e específicas do setor.
Parágrafo único. As atividades de moto-táxi, dada a proximidade
entre passageiro e motorista, fica suspensa exclusivamente para o transporte de
pessoas, podendo manter as atividades de entrega de produtos e mercadorias.
Art. 5º Os Templos, Igrejas e demais Instituições Religiosas poderão
realizar atividades presenciais, de natureza administrativa, assistencial, e religiosa,
com observância de todos os protocolos sanitários gerais e setorial específicos,
determinados pelos órgãos competentes, bem como o distanciamento mínimo entre
pessoas e assentos.
Art. 6º As Lojas de Conveniência estão proibidas de funcionar entre
20h e 6h.
Art. 7º Ficam autorizadas as práticas esportivas e as atividades
físicas ao ar livre, de forma individual, sem contato direto entre as pessoas, em
ambientes abertos e que não gerem aglomeração de pessoas.
Art. 8º Fica proibido a prática de atividades em Clubes e
Associações.
Parágrafo único. Fica proibido pelos Clubes e Associações a liberação,
para seus associados, das áreas de uso comum.
Art. 9º Aulas particulares podem ser realizadas somente no formato
virtual ou por meios não presenciais.
Art. 10º Fica proibido o consumo de quaisquer alimentos e bebidas
em restaurantes, lanchonetes, food trucks, trailers, carrinhos de lanche e
congêneres.
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§ 1º Os estabelecimentos de que trata este artigo podem oferecer
alimentos embalados para viagem, com entrega por meio de delivery e drive thru
até às 22h, e, após esse horário, somente no sistema de delivery.
§ 2º Na beira de rodovias é autorizado o atendimento exclusivo de
viajantes e caminhoneiros.
§ 3º Os bares estão proibidos de funcionar durante a vigência deste
decreto.
Art. 11º Os estabelecimentos comerciais não essenciais estão
proibidos de fazerem atendimento presencial, podendo trabalhar de portas fechadas
no sistema delivery.
Art. 12º Fica proibida a realização de eventos, festas, convenções,
atividades culturais e demais atividades presenciais que gerem aglomeração de
pessoas, no Município de São Manuel.
Art. 13º As repartições públicas do Município funcionarão de portas
fechadas e atenderão ao público mediante prévio agendamento, através do telefone
14 – 3812-4400.
Art. 14º A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de
São Manuel, por meio dos seus agentes de fiscalização.
Parágrafo único. Não observadas as normas estabelecidas neste
Decreto e na legislação vigente, o agente de fiscalização procederá à Notificação e
Autuação do estabelecimento, para fins de plicação de penalidades, conforme o
Anexo I, parte integrante deste Decreto, sem prejuízo das demais sanções cabíveis,
como cassação do alvará e lacração do estabelecimento.
Art. 15º Os estabelecimentos são responsáveis pelo cumprimento
das normas e condições previstas neste Decreto, devendo fiscalizar o pleno
atendimento das disposições pelos seus colaboradores, clientes e consumidores.
Art. 16º Fica estendida a quarentena até 7 de fevereiro de 2021.
Art. 17º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3803, de 18 de
janeiro de 2021.

São Manuel, 24 de janeiro de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3809 DE 28 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a retomada de
atividades
presenciais
das
unidades escolares da rede
municipal de educação de São
Manuel, no ano letivo de 2021,
no contexto da pandemia de
COVID-19,
e
dá
outras
providências.
RICARDO SALARO NETO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo78, IX e XII, c/c
artigo 164 da Lei Orgânica do Município; e
Considerando o Decreto 65.384, de 17 de dezembro de 2020, que
dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da
pandemia de COVID-19;
Considerando a Resolução SEDUC 11, de 26 de janeiro de 2021,
que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de
educação básica para o ano letivo de 2021, nos termos do Decreto Estadual 65.384,
de 17 de dezembro de 2020, observados os parâmetros de classificação
epidemiológica constantes do “Plano São Paulo”, instituído pelo Decreto nº 64.994,
de 28 de maio de 2020; e
Considerando a Resolução Conjunta 01/2021, de 27 de janeiro de
2021, emitida pela Diretoria Municipal de Educação e pelo Conselho Municipal de
Educação, que “dispõe sobre a elaboração do calendário escolar para o ano letivo de
2021”;
DECRETA:
Art. 1º As unidades de ensino da rede municipal, estadual e privada
de São Manuel poderão oferecer, a partir de 22 de fevereiro de 2021, atividades
presenciais aos alunos.
Parágrafo Único. Até o dia 19 de fevereiro de 2021 as atividades
escolares deverão ser executadas de forma remota, dentro do calendário escolar de
início das atividades, já estabelecido por cada instituição de ensino.
Art. 2ºAs unidades escolares de Educação Básica da rede
municipal, estadual e privada de São Manuel oferecerão atividades presenciais aos
alunos, observados os parâmetros de classificação epidemiológica constantemente
atualizados no âmbito do “Plano São Paulo”, instituído pelo Decreto 64.994/2020, e
os termos do Decreto 65.384/2020.
Art. 3º As aulas e demais atividades presenciais serão retomadas
nas unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio,
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observado o limite máximo de estudantes estabelecido nos protocolos sanitários
específicos para a área da educação, bem como os definidos para as áreas e fases
indicadas no “Plano São Paulo”, nos termos do artigo 3º do Decreto 65.384/2020,
atendidas as seguintes proporções:
I - nas fases vermelha ou laranja, com a presença limitada a até
35% do número de alunos matriculados;
II - na fase amarela, com a presença limitada a até 70% do número
de alunos matriculados;
III - na fase verde, admitida a presença de até 100% do número de
alunos matriculados.
§ 1º A presença dos estudantes nas atividades escolares será
obrigatória nas fases amarela, verde e azul do “Plano São Paulo” e facultativa nas
fases vermelha e laranja.
§ 2º Os estudantes pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19
que apresentem atestado médico poderão participar das atividades escolares
exclusivamente por meios remotos, enquanto perdurar a medida de quarentena
instituída pelo Decreto nº 3807/2021, no âmbito municipal.
Art. 4º As instituições de Ensino Superior de São Manuel deverão
seguir as determinações deste Decreto.
Art. 5º Todas as instituições de ensino da rede pública e privada de
São Manuel deverão seguir as diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do
“Plano São Paulo”, complementadas pelas medidas constantes nos Protocolos
Específicos para o Setor da Educação, estabelecidos pelo governo do Estado de São
Paulo
e
disponíveis
no
sítio
eletrônico
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3785, de 25 de
novembro de 2020.

São Manuel, 28 de janeiro de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3.828 de 04 de março de 2021.

Adota as restrições excepcionais
relativas ao Plano São Paulo e dá
outras providências
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de São Manuel, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78, incisos IX e
XXVIII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO:
1. O Decreto Estadual nº 65.545/21, quanto a inclusão de todo o
Estado de São Paulo na fase vermelha do “Plano São Paulo”;
2. O aumento de casos de contaminação por COVID19 nos últimos 15
dias;
3. A obrigação do Município em acatar o Decreto Estadual;
4. A reunião do Comitê de Enfrentamento ao COVID do dia 04 de
março de 2021 às 9:30 horas que resultou na recomendação ao Poder Executivo
quanto a necessidade de suspensão das aulas presenciais por prudência em razão do
aumento casos e da letalidade da COVID 19, bem como a taxa de ocupação de leitos
e UTI’s do Município e Região.
DECRETA:
Art. 1º A partir do dia 06 de março de 2021 até 19 de março de 2021, a
restrição de circulação de pessoas compreenderá todos os dias a partir das 20 horas
até as 5 horas do dia seguinte.
Art. 2º Somente poderão funcionar com atendimento ao público durante
o período de 06 de março de 2021 a 19 de março de 2021, as seguintes atividades
essenciais, desde que atendido os requisitos de segurança:
I – Comércios de vendas de Alimentos compreendidos:
a) Supermercados;
b) Mercados;
c) Minimercados;
d) Mercearias;
e) Açougues;
f) Quitandas;
g)Padarias; e,
h) Casas de ração e alimentos para animais e assemelhados.
II – Prestadores de Serviços e Abastecimento, compreendidos:
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a) Armazéns;
b) Oficinas Mecânicas e Borracharias;
c) Postos de Combustíveis e derivados;
d) Revendas de Gases;
e) Transportadoras;
f) Hotéis;
g)Serviços de entrega de mercadorias; e,
h) Bancas de Jornal.
III – Serviços e Comércios de Saúde e Higiene:
a) Hospitais;
b) Consultórios Médicos e Veterinários;
c) Consultórios Odontológicos;
d) Clínicas de Fisioterapia;
e) Farmácias;
f) Armazéns de Materiais de Limpeza;
g)Lavanderias; e,
h) Serviços de Limpeza.
IV – As atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º Decreto Federal nº
10.282 de 20 de março de 2020.
V – Os serviços ambulantes de alimentos de primeira necessidade,
consubstanciado nos itens que compõe a cesta básica, observando que a venda
deverá ocorrer de “porta em porta” não se permitindo o acúmulo de pessoas na rua,
calçadas e adjacentes.
VI – Os comércios de vendas de materiais de construção, elétricos e
hidráulicos poderão funcionar de portas abertas, com atendimento ao público,
desde que garantam toda a segurança e higiene necessária para evitar a propagação
e contágio do Coronavírus;
VII – Indústria e Construção Civil.
§ 1º Não se enquadram no inciso I deste artigo, os estabelecimentos
comerciais que, apesar do registro da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) indicarem uma das atividades acima, exerçam atividades
preponderantemente distintas, tais como redes de varejo de vendas de produtos
eletrodomésticos, bares e distribuidoras de bebidas ainda que vendam alguns tipos
de alimentos.
§ 2º As atividades descritas nos incisos deste artigo, deverão adotar
preferencialmente o atendimento via telefone com entrega por meio de delivery e
drive thru, podendo nos casos de impossibilidade em razão da atividade, atender aos
clientes de forma a garantir a segurança e higienização do local a cada hora nos
termos deste Decreto.
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§ 3º Quanto aos estabelecimentos previstos neste artigo e seus incisos,
compete a eles organizar os clientes para que respeitem todas as medidas para a
manutenção da segurança dos funcionários e clientes.
§ 4º Fica proibido a entrada e permanência de mais de uma pessoa por
família ou grupo dentro dos estabelecimentos comerciais essenciais, excluindo-se
apenas nos casos de acompanhantes de pessoas convalescentes exclusivamente
para o fim de consultas médicas.
§ 5º Com exceção dos postos de combustíveis, hospitais, farmácias,
consultórios médicos e veterinários e hotéis, todas as atividades essenciais deverão
encerrar suas atividades às 20 horas, devendo neste horário não ter absolutamente
nenhum cliente dentro do estabelecimento.
§ 6º Recomenda-se para o cumprimento do parágrafo anterior que o
atendimento aos clientes seja encerrado com 30 minutos de antecedência ao início
do horário de restrição.
Art. 3º Os restaurantes, lanchonetes e trailers poderão operar apenas em
regime de drive thru até as 20 horas e de delivery até as 23 horas.
Art. 4º Fica suspenso o consumo local em restaurantes, lanchonetes,
trailers, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de delivery.
Art. 5º Todos os comércios não especificados neste Decreto ficam
proibidos de funcionar com atendimento presencial que não seja delivery ou drive
thru.
Art. 6º. As aulas em toda a rede escolar do Município estão suspensas até
o dia 19 de março de 2021.
Art. 7º Todas as repartições públicas municipais não realizarão
atendimento presencial até o dia 19 de março de 2021.
Parágrafo único. O atendimento ao público dos serviços da Prefeitura
Municipal se dará por telefone nos seguintes números:
I
- Tributação: 3812 4423
II
- Tesouraria: 3812 4400, ramal 4459
III
- Obras: 3812 4426, ramal 4403
IV
- Saúde: 3812 4400, ramal 5010 (recepção)
V
- Educação: 3841 2444
VI
- RH: 38124425
VII – Gestão e Serviços: 3842 1715
VIII - Agricultura e Meio Ambiente: 3841 3882
IX
- Promoção Social e Pessoa com Deficiência: 3812 4400, ramal
5021(recepção)
X
– CRAS: 3812 4400, ramal 5014 (recepção)
XI
– CREAS: 3812 4400, ramal 5001 (recepção)
XII - Criança Feliz: 3812 4400, ramal 5025 (recepção)
XIII – Cultura: 3841 4400

21

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

– Turismo: 3841 4800
– Esporte: 3812 4400, ramal 5000
- Procuradoria Geral: 3812 4401
– Subprefeitura do Distrito de Aparecida: 3841 4727
– Comunicação: 3812 4400, ramal 4417
– Gabinete do Prefeito: 3812 4400, ramal 5030
– Administração: 3812 4400, ramal 4412
– Finanças: 3812 4400, ramal 4442
– Compras/Licitação: 3812 4413, ramal 4407
– PAT: 3841-7269
– Banco do Povo: 3841-4402
– PROCON: 3841-4645
– Junta Militar: 3841-4601

Art. 8º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Manuel, 04 de março de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3832, DE 12 DE MARÇO DE 2021

Dispõe
sobre
medidas
emergenciais,
de
caráter
temporário e excepcional,
destinadas ao enfrentamento
da pandemia de COVID-19 no
Município de São Manuel, e dá
outras providências.

RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de São Manuel,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78,
incisos IX c/c artigo 103, I, “i”, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO:
O Decreto Estadual nº 64.994 e 28 de maio de 2020, que instituiu o
“Plano São Paulo” para o fim de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas
de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
O Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021, que institui
medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, no âmbito do “Plano
São Paulo”, para as regiões classificadas na Fase 1 - Vermelha;
Que o Município de São Manuel, encontra-se regionalmente na
Fase 1 – Vermelha (Alerta Máximo de contaminação) do “Plano São Paulo”, que
estabelece critérios para maior restrição de atividades econômicas;
A necessidade de adoção de medidas locais para o regramento das
atividades não essenciais e do ‘toque de recolher’, para fins de evitar a circulação e a
aglomeração de pessoas;
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto institui medidas emergenciais, de caráter
temporário e excepcional, no âmbito do Município de São Manuel, com o objetivo
imediato de conter a transmissão e disseminação da COVID-19.
§ 1º Fica mantida a prática do distanciamento social, o uso de
álcool em gel 70% e máscaras de proteção facial como forma de evitar a transmissão
comunitária da COVID-19, e proporcionar o achatamento da curva de proliferação do
vírus no Município de São Manuel.
§ 2º As medidas emergenciais a que se refere este Decreto deverão
ser observadas entre os dias 15 e 30 de março de 2021.
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Art. 2º Os estabelecimentos comerciais (comércio em geral)
deverão observar todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor,
determinados pelos órgãos competentes, e atender somente por meio de serviços
de entrega (delivery) e retirada de produtos com automóvel (drive thru), ficando
proibida a retirada de produtos no local.
Art. 3º O comércio de material de construção deverá observar
todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos
órgãos competentes, e atender os clientes somente por meio de serviços de entrega
(delivery) e retirada de produtos com automóvel (drive thru), ficando proibido o
atendimento presencial no interior do estabelecimento e a retirada de produtos no
local.
Art. 4º Os estabelecimentos de produtos eletrônicos deverão
observar todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados
pelos órgãos competentes, e atender somente por meio de serviços de entrega
(delivery) e retirada com automóvel (drive thru), ficando proibida a retirada de
produtos no local ou interior do estabelecimento.
Art. 5º Os serviços de Tecnologia da Informação – TI e de
Telecomunicação deverão adotar, obrigatoriamente, para funcionários e clientes, o
sistema de teletrabalho (home office).
Art. 6º Os escritórios em geral e as atividades administrativas
deverão adotar, obrigatoriamente, o sistema de teletrabalho (home office).
Art. 7º Os supermercados, postos de combustíveis e farmácias,
desde que observados todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor,
determinados pelos órgãos competentes, poderão funcionar entre 5h e 20h,
inclusive durante o horário restrito de que trata o artigo 17 deste Decreto.
§ 1º Recomenda-se que os estabelecimentos de que trata o caput
deste artigo adotem o sistema de escalonamento de horário de entrada e saída dos
funcionários que utilizam o transporte público para locomoção ao local de trabalho,
entre 9h e 11h.
§ 2º Fica proibido o consumo de produtos nos estabelecimentos de
que trata o caput deste artigo.
Art. 8º As mercearias e padarias, desde que observados todos os
protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos órgãos
competentes, poderão funcionar entre 5h e 20h, inclusive durante o horário restrito
de que trata o artigo 17 deste Decreto.
Parágrafo único. Fica proibido o consumo de produtos nos
estabelecimentos de que trata o caput deste artigo.
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Art. 9º Os restaurantes e lanchonetes deverão observar a todos os
protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos órgãos
competentes, e atender somente por meio de serviços de entrega (delivery) e
retirada de produtos com automóvel (drive thru), ficando proibida a retirada e o
consumo de produtos no local.
Art. 10 As lojas de conveniência e adegas deverão observar todos
os protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos órgãos
competentes, e atender por meio de serviços de entrega (delivery) e retirada de
produtos com automóvel (drive thru), ficando proibida a retirada e o consumo de
produtos no local.
Art. 11 Recomenda-se às empresas estabelecidas no Município de
São Manuel, para fins de evitar aglomerações no transporte coletivo, a adoção de
sistema de escalonamento de horário de serviço para seus profissionais,
alterando-se os horários de entrada de cada categoria, da seguinte forma:
I – no horários entre as 5h e 7h do período da manhã, os
profissionais das indústrias;
II – no horários entre as 7h e 9h da manhã, os profissionais das
empresas prestadoras de serviços; e
III – no horário entre as 9h e 11h, os profissionais do comércio.
Art. 12 Os prédios e repartições públicas manterão suas atividades
administrativas de portas fechadas, sem atendimento ao público em geral, e
adotarão, preferencialmente, o escalonamento de servidores durante os horários de
expediente, para fins de evitar aglomerações em ambientes fechados.
Parágrafo único. Para as atividades administrativas não essenciais,
os órgãos públicos municipais poderão adotar o sistema de teletrabalho (home
office) a seus servidores.
Art. 13 As unidades escolares da rede pública municipal e estadual
permanecerão em recesso durante a vigência deste Decreto, ficando suspensas as
atividades escolares presencias e remotas.
Parágrafo único. Recomenda-se que as unidades escolares da rede
privada suspendam as atividades escolares presenciais, a fim de evitar aglomeração
de pessoas em ambientes fechados.
Art.
estabelecimentos:
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Ficam

proibidos

de

funcionar

os

seguintes

I – bares;
II - salões de beleza, barbearias e similares; e
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III – academias e similares.
§ 1º Ficam suspensas todas as atividades coletivas de natureza
esportiva, profissionais ou amadoras.
§ 2º Fica proibida a realização de atividades coletivas de natureza
religiosa, como missas e cultos, sendo permitida a abertura de igrejas, templos e
espaços religiosos para manifestações individuais de fé.
§ 3º Fica proibido o funcionamento de restaurantes, bares e áreas
comuns dos hotéis e similares, sendo permitida a alimentação somente nos quartos.
Art. 15 Fica proibida a realização de festas e/ou de quaisquer
tipos de eventos que possam gerar a aglomeração de pessoas, sob pena de aplicação
de multa e demais sanções cabíveis, de natureza administrativa, civil ou criminal.
Parágrafo único. A pena de multa de que trata o caput deste artigo
será aplicada ao estabelecimento, ao organizador do evento, ao responsável pelo
local do evento, e a cada um dos participantes do evento, conforme o caso.
Art. 16 É obrigatório o uso de máscara de proteção facial em
qualquer estabelecimento ou lugar público, bem como nas áreas internas e externas
de prédios e repartições públicas, sob pena de aplicação de multa à pessoa física e
ao estabelecimento responsável.
Parágrafo único. Recomenda-se o uso de máscaras de proteção
facial nas repartições privadas, para fins de proteção individual de pessoas não
residentes no mesmo local.
Art. 17 Fica instituído o toque de recolher no Município de São
Manuel, no horário entre 20h e 5h, de segunda-feira a domingo, para fins de
restrição de circulação de pessoas nas vias e locais públicos.
Parágrafo único. As pessoas flagradas nas vias e locais públicos por
agentes de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Manuel, durante o toque de
recolher, serão orientadas a retornarem a seus lares.
Art. 18 A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de
São Manuel, por meio dos seus agentes de fiscalização, a Guarda Civil Municipal –
GCM de São Manuel e a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Parágrafo único. Não observadas as normas estabelecidas neste
Decreto e na legislação vigente, o agente de fiscalização procederá à Notificação e
Autuação do estabelecimento e/ou pessoa física, para fins de aplicação de
penalidades de multas, conforme Anexo I, parte integrante deste Decreto, sem
prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e criminal cabíveis
Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
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São Manuel, 12 de março de 2021.

RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - PENALIDADES
VALORES DE MULTA (R$)
DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO
LEVE
1.Não observar a ocupação máxima
permitida para o local
2.Não fixar a placa na entrada do
estabelecimento com a lotação máxima
permitida para o local
3.Não sinalizar ou sinalizar de forma
irregular filas e locais suscetíveis a
concentração de pessoas
4.Não disponibilizar itens obrigatórios
de higiene pessoal, previstos nos
protocolos específicos, ou
disponibilizá-los em quantidade
insuficiente
5.Não realizar ou realizar de forma
inadequada as providências de
sanitização previstas nos protocolos
específicos
6.Não realizar a medição obrigatória de
temperatura, de acordo com os
protocolos específicos
7.Propiciar aglomeração ou não tomar
medidas para assegurar o
distanciamento social, de acordo com
os protocolos específicos
8.Não realizar qualquer das ações de
comunicação, previstas nos protocolos
específicos
9.Manter clientes em sala de espera,

GRAVE

GRAVÍSSIMA

1.000,00
500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

500,00

5.000,00

500,00
1.000,00
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sem observância do distanciamento
mínimo entre pessoas e assentos, de
acordo com os protocolos específicos
10.Permitir a entrada de pessoas que
não estejam utilizando máscara em
estabelecimentos, ou manter pessoas
no estabelecimento sem os
1.000,00
equipamentos de proteção
individual,de acordo com os protocolos
específicos
11.Entrar ou permanecer sem máscara
facial em estabelecimento, local público
1.000,00
ou privado - aplicável à pessoa sem
máscara
12.Promover, realizar ou participar de
festas ou eventos suscetíveis à
10.000,00
aglomeração de pessoas, em desacordo
com as regras estabelecidas
13.Realizar atividades esportivas, em
5.000,00
desacordo com as regras estabelecidas
14.Realizar o atendimento ao público
em desacordo com os horários
5.000,00
estabelecidos
15.Descumprir qualquer outra medida
prevista nos protocolos específicos e
500,00
não previstas nos demais itens.
Obs: Em caso de reincidência, o valor da multa será majorado em 50% o valor
previsto na tabela.
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DECRETO Nº 3834 DE 15 DE MARÇO DE 2021
Dispõe
sobre
medidas
emergenciais,
de
caráter
temporário
e
excepcional,
destinadas ao enfrentamento da
pandemia de COVID-19 no
Município de São Manuel, e dá
outras providências.
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de São Manuel,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78,
incisos IX c/c artigo 103, I, “i”, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO:
O Decreto Estadual nº 64.994 e 28 de maio de 2020, que instituiu o
“Plano São Paulo” para o fim de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas
de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
O Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021, que institui
medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, no âmbito do “Plano
São Paulo”, para as regiões classificadas na Fase Vermelha - Emergencial;
Que o Município de São Manuel encontra-se regionalmente na
Fase Emergencial do “Plano São Paulo”, que estabelece critérios para maior restrição
de atividades econômicas;
A necessidade de adoção de medidas locais para o regramento das
atividades não essenciais e do ‘toque de recolher’, para fins de evitar a circulação e a
aglomeração de pessoas;
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto institui medidas emergenciais, de caráter
temporário e excepcional, no âmbito do Município de São Manuel, com o objetivo
imediato de conter a transmissão e disseminação da COVID-19.
§ 1º Fica mantida a proibição
de pessoas, a prática do distanciamento social,
de máscaras de proteção facial como forma de
COVID-19, e proporcionar o achatamento da
Município de São Manuel.

completa de qualquer aglomeração
o uso de álcool em gel 70% e o uso
evitar a transmissão comunitária da
curva de proliferação do vírus no

§ 2º As medidas emergenciais a que se refere este Decreto deverão
ser observadas entre os dias 15 e 30 de março de 2021.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais (comércio em geral)
deverão observar todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor,
determinados pelos órgãos competentes, e atender somente por meio de serviços
de entrega (delivery) e retirada de produtos com automóvel (drive thru), ficando
proibida a retirada de produtos no local.
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Art. 3º O comércio de material de construção deverá observar
todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos
órgãos competentes, e atender os clientes somente por meio de serviços de entrega
(delivery) e retirada de produtos com automóvel (drive thru), ficando proibido o
atendimento presencial no interior do estabelecimento e a retirada de produtos no
local.
Art. 4º Os estabelecimentos de produtos eletrônicos deverão
observar todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados
pelos órgãos competentes, e atender somente por meio de serviços de entrega
(delivery) e retirada com automóvel (drive thru), ficando proibida a retirada de
produtos no local ou interior do estabelecimento.
Art. 5º Os serviços de Tecnologia da Informação – TI e de
Telecomunicação deverão adotar, obrigatoriamente, para funcionários e clientes, o
sistema de teletrabalho (home office).
Art. 6º Os escritórios em geral e as atividades administrativas
deverão adotar, obrigatoriamente, o sistema de teletrabalho (home office).
Art. 7º Os supermercados, postos de combustíveis e farmácias,
desde que observados todos os protocolos sanitários gerais e específicos do setor,
determinados pelos órgãos competentes, poderão funcionar entre 5h e 20h,
inclusive durante o horário restrito de que trata o artigo 17 deste Decreto.
§ 1º Recomenda-se que os estabelecimentos de que trata o caput
deste artigo adotem o sistema de escalonamento de horário de entrada e saída dos
funcionários que utilizam o transporte público para locomoção ao local de trabalho,
entre 9h e 11h.
§ 2º Fica proibido o consumo de produtos nos estabelecimentos de
que trata o caput deste artigo.
Art. 8º As mercearias e padarias, desde que observados todos os
protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos órgãos
competentes, poderão funcionar entre 5h e 20h, inclusive durante o horário restrito
de que trata o artigo 17 deste Decreto.
Parágrafo único. Fica proibido o consumo de produtos nos
estabelecimentos de que trata o caput deste artigo.
Art. 9º Os restaurantes e lanchonetes deverão observar a todos os
protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos órgãos
competentes, e atender somente por meio de serviços de entrega (delivery) e
retirada de produtos com automóvel (drive thru), ficando proibida a retirada e o
consumo de produtos no local.
Art. 10 As lojas de conveniência e adegas deverão observar todos
os protocolos sanitários gerais e específicos do setor, determinados pelos órgãos
competentes, e atender por meio de serviços de entrega (delivery) e retirada de
produtos com automóvel (drive thru), ficando proibida a retirada e o consumo de
produtos no local.
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Art. 11 Recomenda-se às empresas estabelecidas no Município de
São Manuel, para fins de evitar aglomerações no transporte coletivo, a adoção de
sistema de escalonamento de horário de serviço para seus profissionais,
alterando-se os horários de entrada de cada categoria, da seguinte forma:
I – no horários entre 5h e 7h, os profissionais das indústrias;
II – no horários entre 7h e 9h, os profissionais das empresas
prestadoras de serviços; e
III – no horário entre 9h e 11h, os profissionais do comércio.
Art. 12 Os prédios e repartições públicas manterão suas atividades
administrativas de portas fechadas, sem atendimento ao público em geral, e
adotarão, preferencialmente, o escalonamento de servidores durante os horários de
expediente, para fins de evitar aglomerações em ambientes fechados.
§ 1º Para as atividades administrativas não essenciais, os órgãos
públicos municipais poderão adotar o sistema de teletrabalho (home office) a seus
servidores.
§ 2º Ficam suspensos durante a vigência deste Decreto todos os
prazos administrativos, bem como as atividades das Comissões Permanentes de
Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar.
§ 3º Ficam suspensos os reembolsos de transporte escolar de que
trata a Lei nº 4115, de 16 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a autorização do
poder executivo municipal a subsidiar o transporte escolar intermunicipal por meio
de reembolso para estudantes residentes no município de São Manuel que estejam
cursando o ensino médio técnico, graduação, pós-graduação, especialização,
mestrado e doutorado.
Art. 13 As unidades escolares da rede pública municipal e estadual
permanecerão em recesso durante a vigência deste Decreto, ficando suspensas as
atividades escolares presencias e remotas.
Parágrafo único. Recomenda-se que as unidades escolares da rede
privada suspendam as atividades escolares presenciais, a fim de evitar aglomeração
de pessoas em ambientes fechados.
Art.
estabelecimentos:

14

Ficam

proibidos

de

funcionar

os

seguintes

I – bares;
II - salões de beleza, barbearias e similares; e
III – academias e similares.
§ 1º Ficam suspensas todas as atividades coletivas de natureza
esportiva, profissionais ou amadoras.
§ 2º Fica proibida a realização de atividades coletivas de natureza
religiosa, como missas e cultos, sendo permitida a abertura de igrejas, templos e
espaços religiosos para manifestações individuais de fé.
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§ 3º Fica proibido o funcionamento de restaurantes, bares e áreas
comuns dos hotéis e similares, sendo permitida a alimentação somente nos quartos.
Art. 15 Fica proibida a realização de festas e/ou de quaisquer
tipos de eventos que possam gerar a aglomeração de pessoas, sob pena de aplicação
de multa e demais sanções cabíveis, de natureza administrativa, civil ou criminal.
Parágrafo único. A pena de multa de que trata o caput deste artigo
será aplicada ao estabelecimento, ao organizador do evento, ao responsável pelo
local do evento, e a cada um dos participantes do evento, conforme o caso.
Art. 16 É obrigatório o uso de máscara de proteção facial em
qualquer estabelecimento ou lugar público, bem como nas áreas internas e externas
de prédios e repartições públicas, sob pena de aplicação de multa à pessoa física e
ao estabelecimento responsável.
Parágrafo único. Recomenda-se o uso de máscaras de proteção
facial nas repartições privadas, para fins de proteção individual de pessoas não
residentes no mesmo local.
Art. 17 Fica instituído o toque de recolher no Município de São
Manuel, no horário entre 20h e 5h, de segunda-feira a domingo, para fins de
restrição de circulação de pessoas nas vias e locais públicos.
Parágrafo único. As pessoas flagradas nas vias e locais públicos
pelos agentes de fiscalização de que tata o artigo 18 deste Decreto, durante o toque
de recolher, serão orientadas a retornarem a seus lares.
Art. 18 Para os efeitos deste Decreto, a fiscalização será exercida
pela Prefeitura Municipal de São Manuel, por meio dos seus agentes de fiscalização,
a Guarda Civil Municipal – GCM de São Manuel e a Polícia Militar do Estado de São
Paulo.
Parágrafo único. Não observadas as normas estabelecidas neste
Decreto e na legislação vigente, os agentes de fiscalização de que trata o caput deste
artigo procederão à Notificação e Autuação do estabelecimento e/ou pessoa física,
para fins de aplicação de penalidades de multas, conforme Anexo I, parte integrante
deste Decreto, sem prejuízo das demais sanções de natureza administrativa, civil e
criminal cabíveis.
Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3832, de 12 de
março de 2021.
São Manuel, 15 de março de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – PENALIDADE DE MULTA
VALORES DE MULTA (R$)
DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO
LEVE
1.Não observar a ocupação máxima
permitida para o local
2.Não fixar a placa na entrada do
estabelecimento com a lotação máxima
permitida para o local
3.Não sinalizar ou sinalizar de forma
irregular filas e locais suscetíveis a
concentração de pessoas
4.Não disponibilizar itens obrigatórios
de higiene pessoal, previstos nos
protocolos específicos, ou
disponibilizá-los em quantidade
insuficiente
5.Não realizar ou realizar de forma
inadequada as providências de
sanitização previstas nos protocolos
específicos
6.Não realizar a medição obrigatória de
temperatura, de acordo com os
protocolos específicos
7.Propiciar aglomeração ou não tomar
medidas para assegurar o
distanciamento social, de acordo com os
protocolos específicos
8.Não realizar qualquer das ações de
comunicação, previstas nos protocolos
específicos
9.Manter clientes em sala de espera,
sem observância do distanciamento
mínimo entre pessoas e assentos, de
acordo com os protocolos específicos
10.Permitir a entrada de pessoas que
não estejam utilizando máscara em
estabelecimentos, ou manter pessoas no
estabelecimento sem os equipamentos
de proteção individual, de acordo com os
protocolos específicos
11.Entrar ou permanecer sem máscara
facial em estabelecimento, local público
ou privado - aplicável à pessoa sem
máscara
12.Promover, realizar ou participar de
festas ou eventos suscetíveis à
aglomeração de pessoas, em desacordo
com as regras estabelecidas
13.Realizar atividades esportivas, em
desacordo com as regras estabelecidas

GRAVE

GRAVÍSSIMA

1.000,00
500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

500,00

5.000,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

5.000,00
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14.Realizar o atendimento ao público
em desacordo com os horários
5.000,00
estabelecidos
15.Descumprir qualquer outra medida
prevista nos protocolos específicos e não 500,00
previstas nos demais itens.
Obs: Em caso de reincidência, o valor da multa será majorado em 50% o valor previsto na
tabela.
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DECRETO Nº 3835 DE 15 DE MARÇO DE 2021
Dispõe sobre o controle de
acesso,
circulação
e
permanência de pessoas no
âmbito das unidades escolares
da rede municipal de educação
de São Manuel.
RICARDO SALARO NETO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo78, IX, c/c
artigo 103, I, “c” e “i”, da Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO a necessidade de prover a segurança e a vigilância
permanente nas Unidades Escolares que integram a rede municipal de educação de
São Manuel, visando à proteção do ambiente escolar saudável e suas instalações
físicas, bem como a integridade e a incolumidade física, psíquica e moral de alunos,
servidores municipais, cidadãos usuários, e a continuidade dos serviços prestados
pelo poder público municipal, por meio da Diretoria Municipal de Educação; e
CONSIDERANDO o fluxo de pessoas estranhas ao Quadro de
Pessoal da Prefeitura Municipal de São Manuel nas dependências das Escolas
Municipais, que merece atenção e maior controle de acesso pela Diretoria Municipal
de Educação;
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito das Unidades
Escolares da rede municipal de educação de São Manuel, procedimentos gerais
acerca do controle de acesso, permanência e circulação de pessoas estranhas ao
Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Manuel, nas dependências das
instituições de ensino.
Art. 2º O controle de acesso e permanência de pessoas nas
dependências das Unidades Escolares abrangerá, obrigatoriamente, o prévio
agendamento, a identificação pessoal do visitante, a data, horário e objetivo da
visita e o registro de entrada e saída do visitante, além de eventual inspeção de
segurança e revista pessoal por meio da Guarda Civil Municipal – GCM de São
Manuel, nos termos das Leis Municipais 3595/2012 e 3903/2015.
Art. 3º Não será permitido o ingresso de qualquer pessoa nas
dependências de Unidade Escolar integrante da rede municipal de educação de São
Manuel sem o prévio agendamento junto à Diretoria de Educação, e a identificação
pessoal, a qual se dará na Recepção da Secretaria, a partir do registro dos seguintes
dados:
I – nome completo e número de documento oficial de identificação
com foto;
II – horário de entrada e saída;
III – local de destino;
IV – objetivo ou justificativa da visita.
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§ 1º O visitante autorizado a ingressar nas dependências da
Unidade Escolar deverá manter conduta compatível com o ambiente escolar, não
interromper ou perturbar o andamento de aulas ou atividades educacionais, a não
ser com o expresso e justificado consentimento do Diretor da Escola, evitar o
trânsito nas áreas de maior circulação de alunos, e respeitar a disciplina e a ordem
local.
§ 2º Será permitido o acesso sem agendamento prévio de
fornecedores regulares, parceiros de projetos pedagógicos e responsáveis pelo
transporte escolar terceirizado do Estado, desde que devidamente cadastrados e
identificados pela Unidade Escolar, observado §1º deste artigo.
Art. 4º Autoridades de fiscalização e controle estarão submetidas
ao agendamento prévio junto ao Gabinete do Prefeito ou à Diretoria de Educação,
bem como à indicação do motivo da visita de inspeção, para fins de controle e
registro da Unidade Escolar, desde que não se trate de situação excepcional e de
relevante urgência, que exponha a risco a segurança dos alunos, servidores públicos
e do prédio.
Parágrafo único. Toda e qualquer visita de fiscalização ou inspeção
deverá, obrigatoriamente, ser acompanhada pelo Diretor da Escola, ou pessoa por
ele designada, observando-se o disposto no § 1º do artigo 3º deste Decreto.
Art. 5º A pessoa que se comportar de forma inconveniente ou
perturbadora será compelida a retirar-se da Unidade Escolar, podendo ser conduzida
coercitivamente pela Guarda Civil Municipal – GCM de São Manuel, ou pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo, se for necessário, para manter a ordem e a disciplina
do ambiente escolar, e responderá administrativa, civil ou criminalmente por
eventuais danos e prejuízos que vier a provocar.
Parágrafo único. Em qualquer caso, será observada a Lei Federal nº
8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de proteção à
integridade física, psíquica e moral, e à imagem dos alunos.
Art. 6º O descumprimento das normas de controle de acesso
estabelecidas neste Decreto sujeitará o servidor público e o Diretor Municipal de
Educação, na medida de suas responsabilidades, às sanções do regime disciplinar
estabelecido pela legislação específica em vigor, sem prejuízo da responsabilização
nas demais esferas.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 15 de março de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3837 DE 16 DE MARÇO DE 2021
Altera o Decreto nº 3834, de 15 de março
de 2021, que ‘Dispõe sobre medidas
emergenciais, de caráter temporário e
excepcional, destinadas ao enfrentamento
da pandemia de covid-19 no município de
são Manuel’, e dá outras providências.
RICARDO SALARO NETO, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78, inciso IX,
c/c artigo 103, I, “i”, da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º - O § 2º do artigo 12 do Decreto nº 3834, de 15 de março de
2021, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 12 ...
‘§ 2º Com exceção dos prazos licitatórios, ficam
suspensos durante a vigência deste Decreto todos os prazos administrativos, bem
como as atividades das Comissões Permanentes de Sindicância e de Processo
Administrativo Disciplinar.’”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 16 de março de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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FORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE
APOIO E CONTROLE
COMITÊ DE CRISE
MANTÊM-SE DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 3682 DE 19 DE
MARÇO DE 2020
Declara Situação de Emergência no Município
de São Manuel e define a adoção de
providências no âmbito da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta para a
prevenção e combate a propagação do Vírus
COVID-19 e dá outras providências.
COMITÊ DO COVID-19
MANTÊM-SE DE ACORCO COM A PORTARIA Nº 92 DE 24 DE MARÇO DE 2020
Institui o Comitê Técnico de Monitoramento
do COVID-19 no município de São Manuel.
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ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA
QUADROS ESTATÍSTICO DE EVOLUÇÃO
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REUNIÕES E ATAS DO COMITÊ COVID-19
Foi realizada 02 reuniões com o Comitê Covid-19 com ata lavrada conforme
anexo:
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QUADROS DE ACOMPANHAMENTO REGIONAL
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43

44

45

46

IMUNIZAÇÃO CONTRA
O COVID-19
PEI - PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO

Fonte: www.saomanuel.sp.gov.br

BOLETIM DE VACINAÇÃO “VACINÔMETRO”
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CALENDÁRIO DE VACNA “VACINA JÁ”

LISTA DE VACINADOS

Fonte: www.saomanuel.sp.gov.br
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RECURSOS APLICADOS NO
COMBATE À PANDEMIA
RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
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DOAÇÕES E PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE E INICIATIVA
PRIVADA

No período de 01/01/2021 a 31/03/2021, a Diretoria da Promoção Social
iniciou o ano com o planejamento de ações e realizou a continuidade das seguintes
medidas em enfrentamento ao coronavírus:
 Orientação a equipe de servidores quanto aos protocolos de segurança
e saúde, sobre uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social, etc.
 Novas aquisições de EPI (máscara, álcool em gel, luvas descartáveis)
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 Fortalecimento de ações do Banco de Alimentos, garantindo a
segurança alimentar, com redirecionamento de todas as doações para os serviços de
alta complexidade e para as famílias acompanhadas pelo CRAS, complementando a
entrega de benefícios eventuais.
 Aquisição de alimentos, para aumentar a capacidade de resposta,
na Instituição de Longa Permanência de Idosos Pousada de Colina
 Ação de confraternização entre os Idosos da Pousada da Colina, com
foco no fortalecimento de vínculos, autoestima, empoderamento social de modo a
amenizar o estresse emocional, isolamento, em decorrência do cancelamento de
visitas durante a Pandemia
 Aumento de entregas de benefícios eventuais às famílias em
vulnerabilidade em decorrência da pandemia.
 Fortalecimento e aumento de resposta da rede socioassistêncial
indireta com repasse de R$90.000,00 aos serviços executados pelas OSC’s, para
enfrentamento e ações em combate ao COVID.
 Planejamento de possível parceria com o Terceiro Setor para realização
de Abordagem Especializada no período noturno, para aumento de capacidade e
resposta aos moradores de rua e itinerantes.
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COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
ÁREA ESPECÍFICA NO SITE DA PREFEITURA
Acesso aos dados do Covid-19 e sua fácil operação de maneira eficaz e prática.

CARTAZES E PANFLETOS
Foram mantidas as peças de divulgação anteriormente desenvolvidas.

Peça: Divulgação de nova linha telefônica e distribuição nos locais de coletas de
exames.
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Peça: Divulgação de locais e faixa etária para vacinação.
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Peça: Divulgação do resumo das fases determinadas pelo Plano São Paulo

Peça: Divulgação em redes sociais de banner com contatos para denúncias.
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Peça: Divulgação do calendário de vacinação
CARRO DE SOM
Aproximadamente 180 horas de serviços contratados e executados em carro de
som, veiculando campanhas institucionais para o enfrentamento do Covid-19 para os
meses de janeiro, fevereiro e março.
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BOLETINS DIÁRIOS
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - JANEIRO/2021
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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - FEVEREIRO/2021

60
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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - MARÇO/2021
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BOLETIM FISCALIZAÇÃO - MARÇO/2021

68

BOLETIM VACINÔMETRO - MARÇO/2021

69

70

RÁDIO
Veiculações de 13 spots institucionais diários, boletins da Diretoria de Saúde de
segunda-feira à quinta-feira (todas as semanas) e entrevistas concedidas, quando
solicitadas pelas emissoras.
TELEVISÃO
15/01/2021- “SÃO MANUEL REGISTRA OCUPAÇÃO MAXIMA DE LEITOS PARA COVID”
– Tem notícias 1ª edição
03/02/2021- “SÃO MANUEL VACINA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE
PARTICULAR” Tem notícias 1ª edição
08/02/2021- “SÃO MANUEL VACINA IDOSOS CONTRA A COVID ATRAVÉS DE SISTEMA
DRIVE THRU” – Bom dia cidade
01/03/2020- “SÃO MANUEL COMEÇA A VACINAR IDOSOS A PARTIR DE 80 ANOS
CONTRA A COVID-19” – Tem Notícias 1ª edição
09/03/2021 – “SÃO MANUEL TEM BAIXA PROCURA PELA 2ª DOSE DA VACINA PARA
IDOSOS A PARTIR DE 85 ANOS” – Tem notícias 1ª edição
16/03/2021- “POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SÃO MANUEL ATENDERÃO SÓ
CASOS DE COVID NO PERÍODO DA TARDE” – Tem notícias 1ª edição
16/03/2021- “SÃO MANUEL ADOTA ESTRATÉGIA PARA ATENDER PACIENTES COM
COVID EM CASA E EVITAR INTERNAÇÕES” – Tem notícias 2ª edição
18/03/2021- “PREFEITURA DE SÃO MANUEL DESCARTA LOCKDOWN” – Balanço geral
31/03/2021- “SÃO MANUEL COMEÇA A VACINAR CONTRA A COVID-19 OS IDOSOS A
PARTIR DE 68 ANOS” - Bom dia Cidade
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COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
www.sivepgrial.saude.gov.br

www.notifica.saude.gov.br
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CLIPPING
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este relatório será atualizado trimestralmente, até que a pandemia ou as ações
demandadas para seu enfrentamento e combate se encerrem.
Maiores informações poderão ser encontradas no site da Prefeitura Municipal de
São Manuel e ou solicitadas para a Diretoria de Comunicação, que fará os
encaminhamentos necessários.
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