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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
abril de 2021 a 30 de junho 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 Complementar nº 180, de 14.4.2021

Altera a Lei Complementar nº 173, de 27
de maio de 2020, que estabelece o
Programa Federativo de Enfrentamento
ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Lei nº 14.147, de 26.4.2021
Publicada no DOU de 27.4.2021

Cria o Programa Pró-Leitos, com aplicação
enquanto perdurar a emergência de saúde
pública decorrente da pandemia da
covid-19. Mensagem de veto

Lei nº 14.148, de 3.5.2021
Publicada no DOU de 4.5.2021

Dispõe sobre ações emergenciais e
temporárias destinadas ao setor de
eventos para compensar os efeitos
decorrentes das medidas de combate à
pandemia da Covid-19; institui o Programa
Emergencial de Retomada do Setor de
Eventos (Perse) e o Programa de Garantia
aos Setores Críticos (PGSC); e altera as Leis
nos 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e
8.212,
de
24
de
julho
de
1991. Mensagem de veto

Lei Complementar nº 181, de 6.5.2021
Publicada no DOU de 7.5.2021

Altera a Lei Complementar nº 172, de 15
de abril de 2020, e a Lei nº 14.029, de 28
de julho de 2020, para conceder prazo
para que os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios executem atos de
transposição e de transferência e atos de
transposição e de reprogramação,
respectivamente;
altera
a
Lei
Complementar nº 156, de 28 de dezembro
de 2016, para conceder prazo adicional
para celebração de aditivos contratuais e
permitir mudança nos critérios de
indexação
dos
contratos
de
refinanciamento de dívidas; altera a Lei
Complementar nº 159, de 19 de maio de
2017, para permitir o afastamento de
vedações durante o Regime de
Recuperação Fiscal desde que previsto no
Plano de Recuperação Fiscal; altera a Lei
Complementar nº 178, de 13 de janeiro de
2021, para conceder prazo adicional para
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celebração de contratos e disciplinar a
apuração de valores inadimplidos de
Estado com Regime de Recuperação Fiscal
vigente em 31 de agosto de 2020; e
revoga o art. 27 da Lei Complementar nº
178, de 13 de janeiro de 2021.
Lei nº 14.150, de 12.5.2021
Publicada no DOU de 13.5.2021

Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020 (Lei Aldir Blanc), para estender a
prorrogação do auxílio emergencial a
trabalhadores e trabalhadoras da cultura e
para prorrogar o prazo de utilização de
recursos pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios. Mensagem
de veto

Lei nº 14.151, de 12.5.2021
Publicada no DOU de 13.5.2021

Dispõe sobre o afastamento da
empregada gestante das atividades de
trabalho presencial durante a emergência
de saúde pública de importância nacional
decorrente do novo coronavírus.

Lei nº 14.152, de 19.5.2021
Publicada no DOU de 20.5.2021

Dispõe sobre a extensão do prazo de
validade de prescrições médicas e de
pedidos de exames complementares de
diagnóstico emitidos para gestantes e
puérperas, e sobre o acesso facilitado a
cuidados intensivos e à internação em
leitos de unidade de terapia intensiva
(UTI) enquanto perdurar a pandemia de
covid-19.

Lei nº 14.160, de 2.6.2021
Publicada no DOU de 4.6.2021 - Edição
extra

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

Lei nº 14.171, de 10.6.2021
Publicada no DOU de 11.6.2021

Altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de
2020, para estabelecer medidas de
proteção à mulher provedora de família
monoparental em relação ao recebimento
do auxílio emergencial de que trata o seu
art. 2º; e dá outras providências.

Lei nº 14.174, de 17.6.2021
Publicada no DOU de 18.6.2021

Altera a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de
2020, para prorrogar o prazo de vigência
de medidas emergenciais para a aviação
civil brasileira em razão da pandemia da
Covid-19. Mensagem de veto
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Lei nº 14.179, de 30.6.2021
Publicada no DOU de 1º.7.2021

Estabelece normas para facilitação de
acesso a crédito e para mitigação dos
impactos econômicos decorrentes da
pandemia da Covid-19; e revoga
dispositivos das Leis nos 8.870, de 15 de
abril de 1994, e 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil).

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

DECRETOS FEDERAIS
Decreto nº 10.697, de 10.5.2021
Publicado no DOU de 10.5.2021 - Edição
extra

Altera o Decreto nº 9.795, de 17 de maio
de 2019, para criar a Secretaria
Extraordinária de Enfrentamento à
Covid-19 e remaneja e transforma cargos
em comissão e funções de confiança.

Decreto nº 10.731, de 28.6.2021
Publicado no DOU de 28.6.2021 - Edição
extra

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para a
apresentação
obrigatória
para
o
alistamento
militar
devido
ao
enfrentamento da pandemia da covid-19.

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

PORTARIAS FEDERAIS
Portaria nº 766, de 22.4.2021
Publicada no DOU de 23.4.2021 - Edição
extra

Torna sem efeito a autorização de leitos de
Unidades de Terapia Intensiva - UTI Adulto,
para atendimento exclusivo dos pacientes
COVID-19 e estabelece a devolução de
recurso do Bloco de Manutenção das Ações
e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
Coronavírus (COVID-19), disponibilizado ao
Estado de Minas Gerais e Município de Juiz
de Fora..

Portaria nº 768, de 22.4.2021
Publicada no DOU de 23.4.2021 - Edição
extra

Torna sem efeito a autorização de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva - UTI para
atendimento exclusivo dos pacientes
COVID-19 e estabelece a devolução de
recurso do Bloco de Manutenção das Ações
e Serviços Públicos de Saúde - Grupo
Coronavírus (COVID-19), disponibilizado ao
Estado de São Paulo e Município de Itatiba.

Portaria nº 769, de 22.4.2021
Publicada no DOU de 23.4.2021 - Edição
extra

Autoriza leitos de Unidades de Terapia
Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo
dos pacientes COVID-19.
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Portaria nº 135, de 19.5.2021
Publicada no DOU de 24.5.2021

Altera a Portaria MAPA nº 116, de 26 de
março de 2020, que dispõe sobre os
serviços, as atividades e os produtos
considerados essenciais pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para
o pleno funcionamento das cadeias
produtivas de alimentos e bebidas, para
assegurar o abastecimento e a segurança
alimentar da população brasileira enquanto
perdurar o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia da COVID-19.

Portaria nº 654, de 28.5.2021
Publicada no DOU de 28.5.2021 - 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 655, de 23.6.2021
Publicada no DOU de 24.6.2021

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.

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

MEDIDA PROVISÓRIA FEDERAL
Medida Provisória nº 1.043 de
16.4.2021
Publicada no DOU de 16.4.2021 Edição extra

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Saúde, no valor de
R$ 2.693.315.000,00, para os fins que
especifica.

Medida Provisória nº 1.044 de
27.4.2021
Publicada no DOU de 28.4.2021

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Economia, no valor de
R$ 9.977.701.233,00, para o fim que
especifica.

Medida Provisória nº 1.045 de
27.4.2021
Publicada no DOU de 28.4.2021

Institui o Novo Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe
sobre medidas complementares para o
enfrentamento das consequências da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) no âmbito das relações de
trabalho.

Medida Provisória nº 1.046 de
27.4.2021

Dispõe sobre as medidas trabalhistas para
enfrentamento da emergência de saúde
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Publicada no DOU de 28.4.2021

pública
de
importância
internacional
decorrente do coronavírus (covid-19).

Medida Provisória nº 1.047 de
03.5.2021
Publicada no DOU de 4.5.2021

Dispõe sobre as medidas excepcionais para a
aquisição de bens e a contratação de serviços,
inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da pandemia
da covid-19.

Medida Provisória nº 1.047 de
03.5.2021
Publicada no DOU de 4.5.2021

Dispõe sobre as medidas excepcionais para a
aquisição de bens e a contratação de serviços,
inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da pandemia
da covid-19.

Medida Provisória nº 1.048 de
10.5.2021
Publicada no DOU de 10.5.2021 Edição extra

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Saúde, no valor de
R$ 5.500.071.904,00, para os fins que
especifica.

Medida Provisória nº 1.053 de 2.6.2021 Abre crédito extraordinário, em favor de
Publicada no DOU de 4.6.2021 - Edição Encargos Financeiros da União, no valor de
extra
R$ 5.000.000.000,00, para o fim que
especifica.
Medida Provisória nº 1.054 de 8.6.2021 Abre crédito extraordinário, em favor dos
Publicada no DOU de 9.6.2021
Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da
Defesa e da Cidadania, no valor de
R$ 235.348.850,00, para os fins que
especifica.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

RESOLUÇÃO FEDERAL
Resolução nº 14, de 6.4.2020
Publicada no DOU de 8.4.2020

Revoga a Resolução nº 1, de 13 de abril
de 2020, que instituiu o Grupo de
Trabalho para a Coordenação de Ações
Estruturantes e Estratégicas para
Recuperação,Crescimento
e
Desenvolvimento do País, no âmbito
do Comitê de Crise da Covid-19, e a
Resolução nº 2, de 14de abril de 2020,
que a alterou.

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

DECRETOS ESTADUAIS
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Nº 64.954, de 28/4/2020

Autoriza a Fazenda do Estado a outorgar o uso dos
imóveis que especifica à União dos Moradores e do
Comércio de Paraisópolis, e dá providências
correlatas.

Nº 64.938, de 13/4/2020

Dispõe sobre a ação Alimento Solidário, no âmbito do
Projeto Família Paulista, instituído pelo Decreto nº
61.675, de 2 de dezembro de 2015, e dá providências
correlatas.

Nº 64.956, de 29/4/2020

Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de
proteção facial no transporte público de passageiros
de responsabilidade do Estado de São Paulo.

Nº 64.959, de 4/5/2020

Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de
proteção facial, de preferência as não profissionais,
em espaços públicos, no interior de estabelecimentos,
entre outros.

Nº 64.999, de 28/5/2020

Revoga o Decreto nº 64.887, de 26 de março de 2020.

Nº 65.613, de 09/04/2021

Estende a medida de quarentena de que trata o
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, altera a
redação do Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020,
e dá providências correlatas

Nº 65.635, de 16/04/2021

Estende a medida de quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, institui
medidas transitórias, de caráter excepcional,
destinadas ao enfrentamento da pandemia de
COVID-19, e dá providências correlatas

Nº 65.663, de 30/04/2021

Estende a medida de quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as
medidas transitórias, de caráter excepcional,
instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de
2021, e dá providências correlatas

Nº 65.671, de 04/05/2021

Acrescenta dispositivos ao Decreto nº 64.994, de
de maio de 2020, que dispõe sobre a medida
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de
de março de 2020, institui o Plano São Paulo e
providências complementares

Nº 65.680, de 07/05/2021

Estende a medida de quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as
medidas transitórias, de caráter excepcional,
instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de
2021, e dá providências correlatas
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28
de
22
dá

Nº 65.716, de 21/05/2021

Estende a medida de quarentena de que trata o
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as
medidas transitórias, de caráter excepcional,
instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de
2021, e dá providências correlatas

Nº 65.731, de 28/05/2021

Estende a medida de quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as
medidas transitórias, de caráter excepcional,
instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de
2021, e dá providências correlatas

Nº 65.792, de 11/06/2021

Estende a medida de quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as
medidas transitórias, de caráter excepcional,
instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de
2021, e dá providências correlatas

Nº 65.839, de 30/06/2021

Estende a medida de quarentena de que trata
o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, e as
medidas transitórias, de caráter excepcional,
instituídas pelo Decreto nº 65.635, de 16 de abril de
2021, altera a redação do Decreto nº 64.994, de 28 de
maio de 2020, e dá providências correlatas

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

10

DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO Nº 3846, DE 9 DE ABRIL 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 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 XII 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 65.487, 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 avançou à 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.
§ 1ºAs 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.

11

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;

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
estabelecimentos congêneres;

de

crédito

ou

k) Unidades lotéricas;
l)

Serviços funerários;

m) Escritórios e atividades administrativas;
n) Lojas de Conveniência;
o) Pet Shops e congêneres.
III – Serviços e Comércios de Saúde e Higiene:
a) Consultórios Médicos, Odontológicos e Veterinários;
b) Clínicas de Fisioterapia;
c) Academias de ginástica;
d) Farmácias;
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e) Armazéns de Materiais de Limpeza;
f)

Lavanderias; e

g) 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:
família;

I – entrada e permanência no local de somente 1 (um) adulto por
II – proibição de venda de bebidas alcóolicas entre 20h e 5h;

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 30% 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;
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,
drive thru e retirada no local, 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.
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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:
veículo;

I – A utilização de metade da capacidade máxima permitida ao

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 não
poderão realizar cultos e missas presenciais.
20h e 5h.

Art. 6º As Lojas de Conveniência estão proibidas de funcionar entre

Art. 7º Ficam autorizadas 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.
Parágrafo único. As academias de ginástica serão autorizadas a
funcionar somente para atender a pessoas em tratamento médico-terapêutico,
mediante a apresentação de receituário médico que descreva a necessidade da
respectiva atividade, devendo esse documento conter carimbo e assinatura do
médico e indicação do Código da Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID-10)
Associações.

Art. 8º Fica proibido a prática de atividades em Clubes e

Parágrafo único. Fica proibido aos Clubes e Associações a liberação,
para seus associados, das áreas de uso comum.
Art. 9º Aulas particulares podem ser realizadas somente no
formato virtual, remoto ou por meios não presenciais.
Art. 10 Fica proibido o consumo de quaisquer alimentos e bebidas
em restaurantes, lanchonetes, food trucks, trailers, carrinhos de lanche e
congêneres.
§ 1º Os estabelecimentos de que trata este artigo podem oferecer
alimentos embalados para viagem, no sistema de retirada no local, delivery e drive
thru até às 20h, e das 20h até às 23h, somente por delivery.
§ 2º Na beira de rodovias é autorizado o atendimento exclusivo de
viajantes e caminhoneiros.
Art. 11 Os bares poderão funcionar nos sistemas de retirada no
local, delivery e drive thru até às 20h.
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Art. 12 Fica proibida a realização de eventos, festas, convenções,
atividades culturais e demais atividades presenciais que gerem aglomeração de
pessoas, no Município de São Manuel, sob as penas da legislação vigente.
Art. 13 As repartições públicas do Município funcionarão de portas
fechadas e atenderão ao público mediante prévio agendamento, através do telefone
14 – 3812-4400.
§ 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 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. 14 Permanecem suspensas as atividades escolares presenciais
das unidades escolares da rede pública municipal e estadual, e da rede privada.
Parágrafo único. As unidades escolares da rede pública manterão
as atividades escolares remotas, durante a vigência deste Decreto.
Art. 15 A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de São
Manuel, por meio dos seus agentes de fiscalização, da Guarda Civil Municipal – GCM
de São Manuel e da 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, para fins de aplicação de penalidades, conforme o
Anexo I – Penalidade de Multa, parte integrante deste Decreto, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis, como cassação do alvará e lacração do estabelecimento.
Art. 16 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. 17 Fica estendida a quarentena até 18 de abril de 2021.
Art. 18 Este Decreto entra em vigor a partir de 12 de abril de 2021,
revogando-se as disposições em contrário.
São Manuel, 9 de abril de 2021.

RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I – PENALIDADE DE MULTA
DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO
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

LEVE

VALORES DE MULTA (R$)
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
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13.Realizar atividades esportivas, em
5.000,00
desacordo com as regras estabelecidas
14.Realizar o atendimento ao público em
5.000,00
desacordo com os horários 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.

DECRETO Nº 3849 de 16 de abril de 2021
Permite a abertura de comércio não
essencial e cultos religiosos com restrições
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. A alteração promovida pelo Estado de São Paulo quanto fase de
transição de fases no Plano São Paulo, conforme coletiva de imprensa do Governo no
dia 16 de abril de 2021;
2. A possibilidade de abertura de comércio não essencial e templos
religiosos para cultos com restrição.
DECRETA:
Art. 1º A partir de 18 de abril de 2021, durante a fase de transição do
Plano São Paulo, o comércio não essencial poderá reabrir para atendimento ao
público, limitando-se a 25% da capacidade definida no alvará de funcionamento e
com todos os protocolos sanitários estabelecidos ao comércio essencial.
§ 1º O horário de funcionamento do comércio não essencial será das 9
horas as 17 horas.
§ 2º Não se considera comercio não essencial, neste período da transição,
os serviços de restaurantes e similares (incluindo bares), salão de beleza e barbearia,
atividades culturais e academias
Art. 2º A partir do dia 18 de abril de 2021, os cultos religiosos poderão
funcionar limitados a 25% da capacidade definida no alvará de funcionamento e com
todos os protocolos sanitários estabelecidos ao comércio essencial.
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Art. 3º O atendimento ao público pelos estabelecimentos enquadrados
como de atividades não 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 degustação ou consumo de produtos alimentícios ou
bebidas no local;
III – proibição de permanência de clientes em sala de espera;
IV – atendimento individualizado, com agendamento prévio de 1 (um)
cliente por vez;
V – ocupação máxima limitada a 25% da capacidade do local, de acordo
com o alvará de funcionamento;
VI - 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;
VII – disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
VIII – exigência do uso de máscara de proteção facial a todos os clientes,
para acesso e permanência no estabelecimento; e
IX – 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.
§ 1º O enquadramento do estabelecimento se dará por sua atividade
predominante, considerando os produtos que mais são comercializados ou serviços
que são prestados pelo estabelecimento.
§ 2º Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão adotar,
preferencialmente, o atendimento via telefone, com entrega por meio de delivery,
drive thru e retirada no local, 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 Este Decreto não revoga o Decreto nº 3.846/2021.
Art. 5º As multas estabelecidas no Decreto nº 3.846/2021 serão aplicadas
nos casos de descumprimento das regras estabelecidas nesse decreto.
Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Manuel, 16 de abril de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3850 de 19 de abril de 2021
Dispõe sobre a retomada de atividades
presenciais das unidades escolares da rede
municipal, estadual e privada 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 26 de abril de 2021, atividades
presenciais aos alunos.
Parágrafo Único. Até o dia 23 de abril 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.
Art. 3º As aulas e demais atividades presenciais serão retomadas
nas unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio,
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
19

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 3809/2021
São Manuel, 19 de abril de 2021.

RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3851 de 19 de abril de 2021
Estabelece a Fase de Transição do 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:
3. A alteração promovida pelo Estado de São Paulo quanto fase de
transição de fases no Plano São Paulo instituída pelo Decreto 65.635 de 16 de abril
de 2021
4. Considerando a necessidade de conter a disseminação da
COVID-19;
5. A possibilidade de abertura de comércio não essencial e templos
religiosos para cultos com restrição.
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 A partir da publicação deste Decreto fica estabelecida a fase de
transição criada pelo Governo do Estado de São Paulo no “Plano São Paulo”.
Art. 3º A fase de transição compreende duas etapas, sendo a primeira
entre o dia 18 a 23 de abril e a segunda etapa entre 24 e 30 de abril de 2021.
Da Primeira Fase – 18 a 23 de abril de 2021
Art. 4º Poderão funcionar as atividades comerciais consideradas não
essenciais durante o período das 9 horas as 17 horas.
Art. 5º O atendimento ao público pelos estabelecimentos enquadrados
como de atividades comerciais não essenciais deverá ser realizado, em cada caso,
com as seguintes restrições:
I – Proibição de degustação ou consumo de produtos alimentícios ou
bebidas no local;
II – Ocupação máxima limitada a 25% da capacidade do local, de acordo
com o alvará de funcionamento;
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III - 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;
IV – Disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
V – Exigência do uso de máscara de proteção facial a todos os clientes,
para acesso e permanência no estabelecimento; e
VI – 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.
§ 1º O enquadramento do estabelecimento se dará por sua atividade
predominante, considerando os produtos que mais são comercializados ou serviços
que são prestados pelo estabelecimento.
§ 2º Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão adotar,
preferencialmente, o atendimento via telefone, com entrega por meio de delivery,
drive thru e retirada no local, 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.
restrições:

Art. 6º Os cultos religiosos poderão funcionar com as seguintes

I – Ocupação máxima limitada a 25% da capacidade do local, de acordo
com o alvará de funcionamento;
II - 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;
III – Disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público, para uso de todos;
IV – Exigência do uso de máscara de proteção facial a todos, para acesso
e permanência no local; e
V – Fornecimento de máscara de proteção facial, bem como todo e
qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) necessário à atividade, a todos os
seus colaboradores, para uso correto e obrigatório durante toda a celebração.
Da Segunda Fase – 24 a 30 de abril de 2021
Art. 7º A partir do dia 24 de abril de 2021, sem prejuízo das atividades
reabertas na primeira fase, poderão funcionar as seguintes atividades:
I – Das 11 horas às 19 horas os Restaurantes, Bares e Similares;
II – Das 11 horas às 19 horas, os Salões de Beleza e Barbearias;
III – Das 11 horas às 19 horas, as Atividades Culturais; e,
IV – Por até 8 horas entre o horário das 6 horas e 19 horas, as Academias
de Ginasticas.
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Art. 8º O atendimento ao público pelos estabelecimentos enquadrados
como de atividades comerciais não essenciais da segunda fase, deverá ser realizado,
em cada caso, com as seguintes restrições:
I – Proibição de degustação ou consumo de produtos alimentícios ou
bebidas no local com exceção de restaurantes e similares;
II – Ocupação máxima limitada a 25% da capacidade do local, de acordo
com o alvará de funcionamento;
III - 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;
IV – Disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
V – Exigência do uso de máscara de proteção facial a todos os clientes,
para acesso e permanência no estabelecimento; e
VI – 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.
§ 1º O enquadramento do estabelecimento se dará por sua atividade
predominante, considerando os produtos que mais são comercializados ou serviços
que são prestados pelo estabelecimento.
§ 2º Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão adotar,
preferencialmente, o atendimento via telefone, com entrega por meio de delivery,
drive thru e retirada no local, 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.
Das Academias de Ginásticas, Salões de Beleza e Barbearias
Art. 9º As academias de ginástica durante a primeira fase de transição,
compreendida entre os dias 18 e 23 de abril de 2021, serão autorizadas a funcionar
somente para atender a pessoas em tratamento médico-terapêutico, mediante a
apresentação de receituário médico que descreva a necessidade da respectiva
atividade, devendo esse documento conter carimbo e assinatura do médico e
indicação do Código da Classificação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID-10)
Art. 10. Os salões de Beleza e Barbearias, durante a primeira fase de
transição, compreendida entre os dias 18 e 23 de abril de 2021, serão autorizados a
funcionar somente para atender a pessoas com horário marcado, de portas fechadas
e sem permanência de pessoas em espera
Das Atividades Essenciais
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Art. 11. As atividades consideradas essenciais, 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. 12. Para os efeitos deste Decreto, considera-se atividade econômica
essencial, que poderá operar com atendimento ao público:
I – Comércios de vendas de Alimentos, compreendidos:
i)

Supermercados;

j)

Mercados e Lojas de Suplementos Alimentares;

k)

Minimercados;

l)

Mercearias;

m)

Açougues;

n)

Quitandas;

o)

Padarias; e

p)
congêneres.

Casas de ração e alimentos para animais, agropecuárias e

II – Prestadores de Serviços em Geral, compreendidos:
p)

Armazéns;

q)

Oficinas Mecânicas e Borracharias;

r)

Postos de Combustíveis e derivados;

s)

Revendas de Gases;

t)

Transportadoras;

u)

Hotéis, pousadas e congêneres;

v)

Serviços de entrega de mercadorias;

w)

Bancas de Jornal;

x)
congêneres;

Agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos

y)

Unidades lotéricas;

z)

Serviços funerários;

aa)

Escritórios e atividades administrativas;

ab) Lojas de Conveniência;
ac)

Pet Shops e congêneres.

III – Serviços e Comércios de Saúde e Higiene:
h)

Consultórios Médicos, Odontológicos e Veterinários;

i)

Clínicas de Fisioterapia;

j)

Farmácias;
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k)

Armazéns de Materiais de Limpeza;

l)

Lavanderias; e

m)

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 – proibição de venda de bebidas alcóolicas entre 20h e 5h;
II – proibição de degustação ou consumo de produtos alimentícios ou
bebidas no local, exceto para restaurantes e similares na segunda fase da transição
de 24 a 30 de abril de 2021;
III – ocupação máxima limitada a 25% da capacidade do local, de acordo
com o alvará de funcionamento;
IV - 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;
V – disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
VI – exigência do uso de máscara de proteção facial a todos os clientes,
para acesso e permanência no estabelecimento; e
VII – 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,
drive thru e retirada no local, 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.
Do Transporte Coletivo
Art. 13. 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;
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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.
e 5h.

Art. 14. As Lojas de Conveniência estão proibidas de funcionar entre 20h

Art. 15. Ficam autorizadas 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. 16. Fica proibido a prática de atividades em Clubes e Associações.
Parágrafo único. Fica proibido aos Clubes e Associações a liberação, para
seus associados, das áreas de uso comum.
Art. 17. Fica proibido o consumo de quaisquer alimentos e bebidas em
restaurantes, lanchonetes, food trucks, trailers, carrinhos de lanche e congêneres na
primeira fase da transição.
§ 1º Os estabelecimentos de que trata este artigo podem oferecer
alimentos embalados para viagem, no sistema de retirada no local, delivery e drive
thru até às 20h, e das 20h até às 23h, somente por delivery durante toda a fase de
transição.
§ 2º Na beira de rodovias é autorizado o atendimento exclusivo de
viajantes e caminhoneiros.
Art. 18. Os bares poderão funcionar nos sistemas de retirada no local,
delivery e drive thru até às 20h na primeira fase da transição.
Art. 19. Fica proibida a realização de eventos, festas, convenções e
demais atividades presenciais que gerem aglomeração de pessoas, no Município de
São Manuel, sob as penas da legislação vigente.
Art. 20. As repartições públicas do Município funcionarão de portas
fechadas e atenderão ao público mediante prévio agendamento, através do telefone
14 – 3812-4400.
§ 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 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.
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Art. 21. A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de São
Manuel, por meio dos seus agentes de fiscalização, da Guarda Civil Municipal – GCM
de São Manuel e da Polícia Militar do Estado de São Paulo nos termos deste Decreto.
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 aplicação de penalidades, conforme o Anexo I –
Penalidade de Multa, parte integrante deste Decreto, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, como cassação do alvará e lacração do estabelecimento.
Art. 22. 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.
seguinte.

Art. 23. Fica mantido o toque de recolher das 20 horas às 5 horas do dia
Art. 23.Fica estendida a quarentena até 1º de maio de 2021.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
São Manuel, 16 de abril de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I – PENALIDADE DE MULTA
VALORES DE MULTA (R$)
DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO
GRAVE
LEVE
GRAVÍSSIMA
1.Não observar a ocupação
1.000,00
máxima permitida para o local
2.Não fixar a placa na entrada do
estabelecimento com a lotação
500,00
máxima permitida para o local
3.Não sinalizar ou sinalizar de
forma irregular filas e locais
500,00
suscetíveis a concentração de
pessoas
4.Não disponibilizar itens
obrigatórios de higiene pessoal,
previstos nos protocolos
1.000,00
específicos, ou disponibilizá-los
em quantidade insuficiente
5.Não realizar ou realizar de
forma inadequada as providências
1.000,00
de sanitização previstas nos
protocolos específicos
6.Não realizar a medição
500,00
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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
500,00
protocolos específicos
9.Manter clientes em sala de
espera, sem observância do
distanciamento mínimo entre
1.000,00
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
1.000,00
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
1.000,00
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
14.Realizar o atendimento ao
público em desacordo com os
horários estabelecidos
15.Descumprir qualquer outra
medida prevista nos protocolos
500,00
específicos e não previstas nos
demais itens.
Obs: Em caso de reincidência, o valor da multa será majorado
previsto na tabela.

5.000,00

10.000,00

5.000,00
5.000,00

em 50% o valor
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DECRETO Nº 3854, DE 30 DE ABRIL DE 2021
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA FASE
DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO DECRETO
Nº 3851 DE 19 DE ABRIL DE 2021, 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 Fica prorrogada a quarentena dentro da fase 2 da fase de
transição do Plano São Paulo até 09 de maio de 2021 nos termos estabelecidos pelo
Decreto Municipal 3851 de 19 de abril de 2021.
Art. 2º O horário de funcionamento do comércio não essencial a partir
de 1 de maio de 2021 será das 6h às 20h.
Art. 3º Os clubes e associações poderão funcionar, dentro do protocolo
sanitário, respeitando a limitação de 25% da capacidade máxima do local, com
exceção das saunas que deverão manter-se fechadas.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 30 de abril de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 3858, DE 7 DE MAIO DE 2021
Prorroga a Fase de Transição,
institui o toque de recolher no
município de São Manuel, e dá
outras providências.
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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 Fica prorrogada a quarentena dentro da Fase de Transição
do Plano São Paulo até 23 de maio de 2021, nos termos estabelecidos por este
Decreto, sem prejuízo da legislação específica em vigor.
Art. 2º O horário de funcionamento do comércio não essencial a
partir de 08 de maio de 2021 será das 6h às 21h.
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão
atender os protocolos sanitários gerais, determinados pelos órgãos competentes,
respeitando o limite de 30% da capacidade máxima do local.
Art. 4º Fica instituído, a partir de 08 de maio de 2021, o toque de
recolher no Município de São Manuel, das 21h às 6h.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 7 de maio de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 3859, DE 21 DE MAIO DE 2021
PRORROGA A FASE DE TRANSIÇÃO DO
PLANO SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE SÃO
MANUEL, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA
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 artigo 78, inciso IX, c/c
artigo 103, I, “i”, da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada a quarentena dentro da Fase de Transição do
Plano São Paulo até 31 de maio de 2021, nos termos estabelecidos por este Decreto,
sem prejuízo da legislação específica em vigor.
Art. 2º O horário de funcionamento do comércio não essencial de São
Manuel será das 6h às 21 h, entre os dias 24 e 31 de maio de 2021.
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Parágrafo único. A partir de 1º de junho de 2021, o horário de
funcionamento do comércio não essencial será das 6h às 22h.
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão atender os
protocolos sanitários gerais, determinados pelos órgãos competentes, respeitando o
limite de 40% da capacidade máxima de ocupação do local, entre os dias 24 e 31 de
maio de 2021.
Parágrafo único. A partir de 1º de junho, o limite de capacidade máxima
de ocupação no local será de 60%, observados todos os protocolos de que trata o
caput deste artigo.
Art. 4º O toque de recolher, instituído pelo Decreto nº 3858, de 7 de
maio de 2021, será, entre os dias 24 e 31 de maio de 2021, das 21h às 5h.
Parágrafo único. A partir de 1º de junho de 2021, o toque de recolher no
Município de São Manuel será das 22h às 5h.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 21 de maio de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 3861, DE 28 DE MAIO DE 2021
PRORROGA A FASE DE TRANSIÇÃO DO
PLANO SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE SÃO
MANUEL, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA
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 artigo 78, inciso IX, c/c
artigo 103, I, “i”, da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada a quarentena dentro da Fase de Transição do
Plano São Paulo até 13 de junho de 2021, nos termos estabelecidos por este Decreto,
sem prejuízo da legislação específica em vigor.
Art. 2º O horário de funcionamento do comércio não essencial de São
Manuel será das 6h às 21 h, entre os dias 01 a 13 de junho de 2021.
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Parágrafo único. Durante o período de que trata o caput deste artigo, o
horário de funcionamento de restaurantes e similares, salão de beleza e barbearia,
academias de esporte e atividades culturais será das 6h às 21h.
Art. 3º Ficam permitidas as atividades religiosas presenciais individuais e
coletivas no Município de São Manuel, observados os protocolos sanitários gerais,
determinados pelos órgãos competentes, respeitando o limite de 40% da capacidade
máxima de ocupação do local, entre os dias 01 e 13 de junho de 2021.
Art. 4º Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão atender os
protocolos sanitários gerais, determinados pelos órgãos competentes, respeitando o
limite de 40% da capacidade máxima de ocupação do local, entre os dias 01 e 13 de
junho de 2021.
Art. 5º O toque de recolher, instituído pelo Decreto nº 3858, de 7 de
maio de 2021, será, entre os dias 01 e 13 de junho de 2021, das 21h às 5h.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 28 de maio de 2021.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 3865, DE 23 DE JUNHO DE 2021
PRORROGA A FASE DE TRANSIÇÃO DO
PLANO SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE SÃO
MANUEL, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA
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 artigo 78, inciso IX, c/c
artigo 103, I, “i”, da Lei Orgânica do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada a quarentena dentro da Fase de Transição do
Plano São Paulo até 15 de julho de 2021, nos termos estabelecidos por este Decreto,
sem prejuízo da legislação específica em vigor.
Art. 2º O horário de funcionamento do comércio não essencial de São
Manuel será das 6h às 21 h, entre os dias 25 de junho e 15 de julho de 2021.
Parágrafo único. Durante o período de que trata o caput deste artigo, o
horário de funcionamento de restaurantes e similares, salão de beleza e barbearia,
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academias de esporte, clubes e espaços culturais será das 6h às 21h, observados os
protocolos sanitários gerais e setoriais determinados pelos órgãos competentes.
Art. 3º Ficam permitidas as atividades religiosas presenciais individuais e
coletivas no Município de São Manuel, observados os protocolos sanitários gerais,
determinados pelos órgãos competentes, respeitando o limite de 40% da capacidade
máxima de ocupação do local, entre os dias 25 de junho e 15 de julho de 2021.
Art. 4º Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão atender os
protocolos sanitários gerais, determinados pelos órgãos competentes, respeitando o
limite de 40% da capacidade máxima de ocupação do local, entre os dias 25 de junho
e 15 de julho de 2021.
Art. 5º O toque de recolher, instituído pelo Decreto nº 3858, de 7 de
maio de 2021, será, entre os dias 25 de junho e 15 de julho de 2021, das 21h às 5h.
Art. 6º Ficam mantidas as recomendações de teletrabalho para as
atividades administrativas e o escalonamento de entrada e saída de trabalhadores
dos setores de comércio, serviços e indústrias.
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 23 de junho 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.

34

ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA
QUADROS ESTATÍSTICO DE EVOLUÇÃO
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REUNIÕES E ATAS DO COMITÊ COVID-19
Foram realizadas reuniões com o Comitê Covid-19 com ata lavrada conforme
anexo:

REUNIÃO DO COMITÊ TÉCNICO DE MONITORAMENTO DO COVID-19 NO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL
No dia quinze do mês de abril do ano de 2021, às onze horas, reuniram-se os
membros do Comitê Técnico de Monitoramento do COVID-19 no município de São
Manuel, instituído pela Portaria nº 92 de 24 de março de 2020, na sala de reuniões
da Prefeitura Municipal, à Rua Dr. Júlio de Faria, 581, Centro. Estavam presentes a
diretora de saúde, a senhora Patrícia R. R. de Moraes, a senhora Vanessa Anizi
(representante da Vigilância Epidemiológica municipal), a senhorita Lucélia Cristina
de Oliveira Novembrini (coordenadora da Atenção Básica do município), o senhor Dr.
Claudio Miranda (médico do Setor de Regulação) e o senhor José Roberto Saglietti,
diretor de educação. Sra. Patrícia deu início apresentando a situação de retorno às
aulas no próximo dia 26, conforme a previsão do Plano São Paulo, do governo
estadual. A intenção é que as retornem presencialmente a partir do dia 26, tanto na
rede pública (municipal e estadual) quanto na privada. Sr. José Roberto informa que
as escolas já estão se preparando para recepcionar os alunos; que também estão
reforçando as medidas de controle junto com todos os profissionais do setor da
Educação, bem como procederam a vacinação dos professores com mais de 47 anos.
Sr. José Roberto informa que na atual fase do Plano SP (vermelha) a presença será
limitada a 35% do número de alunos matriculados, sendo facultativa. Dr. Cláudio
explica a necessidade de apresentação de atestado médico para os alunos que fazem
parte do grupo de risco. Sra. Vanessa reforçou a importância dos profissionais da
Educação estarem seguros na execução de suas atividades laborais, lembrando que
há no município o Protocolo de Conduta frente a Casos e Surtos de Covid nas
Instituições de Ensino. Afirma, ainda, que a equipe da Vigilância Epidemiológica está
à disposição dos profissionais da Educação para quaisquer esclarecimentos que
sejam necessários. Diante das questões levantadas, será publicado decreto
municipal de retorno às aulas. A senhora Patrícia agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião.
São Manuel, 15 de abril de 2021.
Patrícia R. R. de Moraes
Vanessa Anizi
Lucélia Cristina de Oliveira Novembrini
Cláudio Miranda
José Roberto Saglietti
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QUADROS DE ACOMPANHAMENTO REGIONAL
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RECURSOS APLICADOS NO
COMBATE À PANDEMIA
RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
TOTAL ACUMULADO EMPENHADO
Fonte 1: R$ 1.147.116,52
Fonte 2: R$ 4.583,00
Fonte 5: R$ 738.696,93

DOAÇÕES E PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE E INICIATIVA
PRIVADA
Não houve doações no período de 01/04/2021 a 30/06/2021.
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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.
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Peça: Divulgação do resumo das fases determinadas pelo Plano São Paulo

48

Peça: Divulgação do resumo das fases determinadas pelo Plano São Paulo
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Peça: Divulgação do resumo das fases determinadas pelo Plano São Paulo
CARRO DE SOM
Divulgação em carro de som, veiculando campanhas institucionais para o
enfrentamento do Covid-19 para os meses de abril, junho e julho.
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BOLETINS DIÁRIOS
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - ABRIL/2021

51

52

53

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - MAIO/2021

54

55

56

57

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - JUNHO/2021
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59

60

BOLETIM VACINÔMETRO - ABRIL/2021

61

62

BOLETIM VACINÔMETRO - MAIO/2021

63

64

BOLETIM VACINÔMETRO - JUNHO/2021
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CARTAZES E PANFLETOS
Mantém todo o material de divulgação aos meses anteriores.
RÁDIO
Veiculações de 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
20/04/2021- “São Manuel anuncia retorno das aulas presenciais para segunda-feira
(26)” - TV TEM
21/04/2021- “Mãe e filho morrem de Covid-19 com poucas horas de diferença em
São Manuel” - TV TEM
22/04/2021- “'Não dá nem tempo de dizer adeus', fala morador do interior de SP
que perdeu mãe e irmão para Covid no mesmo dia” - TV TEM
22/04/2021- “'São Manuel adia retorno das aulas presenciais após caso de Covid
entre os funcionários” - TV TEM
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11/05/2021- “Cidades do centro-oeste paulista suspendem vacinação de gestantes
com a AstraZeneca após recomendação da Anvisa” - TV TEM
12/05/2021- “Cidades do centro-oeste paulista ampliam suspensão da vacina
AstraZeneca para puérperas” - TV TEM
19/05/2021- “São Manuel suspende aulas presenciais em creche após funcionários
pegarem Covid” - TV TEM
24/05/2021- “Supermercado suspende atendimento em São Manuel após surto de
Covid-19 em funcionários” - TV TEM
15/06/2021- “Asilo de São Manuel registra quatro casos positivos de Covid-19” - TV
TEM
21/06/2021- “São Manuel inicia vacinação de moradores com 45 anos ou mais” Tem Notícias - TV TEM - 1ª Edição (https://globoplay.globo.com/v/9622360/)
24/06/2021- “São Manuel vacina pessoas a partir dos 40 anos contra a Covid” - Tem
Notícias - TV TEM - 1ª Edição (https://globoplay.globo.com/v/9632312/)
COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Mantém conforme apresentado nos planos anteriores sendo os sites :
- www.sivepgrial.saude.gov.br
- www.notifica.saude.gov.br
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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