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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 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 segundo emitido, descreve as ações tomadas no período de 01
de julho de 2020 a 30 de setembro de 2020 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 14.063, de 23.9.2020
Publicada no DOU de 24.9.2020

Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em
interações com entes públicos, em atos de pessoas
jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças
de softwares desenvolvidos por entes públicos; e altera
a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei nº
5.991, de 17 de dezembro de 1973, e a Medida
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001.
Mensagem de veto

Lei nº 14.061, de 23.9.2020
Publicada no DOU de 24.9.2020

Prorroga até 30 de setembro de 2020 a suspensão da
obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas
e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de
serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecida na Lei nº
13.992, de 22 de abril de 2020; e dá outras
providências.

Lei nº 14.060, de 23.9.2020
Publicada no DOU de 24.9.2020

Prorroga os prazos de suspensão de pagamentos de
tributos previstos nos atos concessórios do regime
especial de drawback que tenham sido prorrogados
por 1 (um) ano pela autoridade fiscal e que tenham
termo em 2020; e altera a Lei nº 11.945, de 4 de junho
de 2009. Mensagem de veto

Lei nº 14.058, de 17.9.2020
Publicada no DOU de 18.9.2020

Estabelece a operacionalização do pagamento do
Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e
da Renda e do benefício emergencial mensal de que
trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.

Lei nº 14.057, de 11.9.2020
Publicada no DOU de 14.9.2020

Disciplina o acordo com credores para pagamento com
desconto de precatórios federais e o acordo terminativo
de litígio contra a Fazenda Pública e dispõe sobre a
destinação dos recursos deles oriundos para o combate
à Covid-19, durante a vigência do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020; e altera a Lei nº 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, e a Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991. Mensagem de veto

Lei nº 14.056, de 10.9.2020
Publicada no DOU de 11.9.2020

Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da
Saúde, no valor de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões
de reais), para os fins que especifica; e dá outras
providências.

Lei nº 14.055, de 10.9.2020
Publicada no DOU de 11.9.2020

Abre crédito extraordinário em favor do Ministério da
Saúde, no valor de R$ 5.566.379.351,00 (cinco bilhões,
quinhentos e sessenta e seis milhões, trezentos e
setenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais),
para os fins que especifica; e dá outras providências.

Lei nº 14.054, de 10.9.2020
Publicada no DOU de 11.9.2020

Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e das
Relações Exteriores, no valor de R$ 418.800.000,00
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(quatrocentos e dezoito milhões e oitocentos mil reais),
para os fins que especifica.
Lei nº 14.048, de 24.8.2020
Publicada no DOU de 25.8.2020

Dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos
agricultores familiares do Brasil para mitigar os
impactos socioeconômicos da Covid-19; altera as Leis
nos 13.340, de 28 de setembro de 2016, e 13.606, de 9
de janeiro de 2018; e dá outras providências (Lei Assis
Carvalho). Mensagem de veto

Lei nº 14.047, de 24.8.2020
Publicada no DOU de 25.8.2020

Dispõe sobre medidas temporárias para enfrentamento
da pandemia da Covid-19 no âmbito do setor portuário,
sobre a cessão de pátios da administração pública e
sobre o custeio das despesas com serviços de
estacionamento para a permanência de aeronaves de
empresas nacionais de transporte aéreo regular de
passageiros em pátios da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); e altera as Leis
nºs 9.719, de 27 de novembro de 1998, 7.783, de 28 de
junho de 1989, 12.815, de 5 de junho de 2013, 7.565,
de 19 de dezembro de 1986, e 10.233, de 5 de junho de
2001. Mensagem de veto

Lei nº 14.046, de 24.8.2020
Publicada no DOU de 25.8.2020

Dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de
serviços, de reservas e de eventos dos setores de
turismo e de cultura em razão do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020, e da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente da pandemia
da Covid-19. Mensagem de veto

Lei nº 14.045, de 20.8.2020
Publicada no DOU de 21.8.2020

Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, para
instituir linha de crédito destinada aos profissionais
liberais que atuem como pessoa física, durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e a Lei nº
12.087, de 11 de novembro de 2009, para criar o
Conselho de Participação em Fundos Garantidores de
Risco de Crédito para Microempresas e para Pequenas
e Médias Empresas e o Conselho de Participação em
Operações de Crédito Educativo. Mensagem de veto

Lei nº 14.043, de 19.8.2020
Publicada no DOU de 20.8.2020

Institui o Programa Emergencial de Suporte a
Empregos; altera as Leis nos 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e 13.999, de 18 de maio de 2020; e dá outras
providências. Mensagem de veto

Lei nº 14.042, de 19.8.2020
Publicada no DOU de 20.8.202

Institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito
(Peac); altera as Leis nºs 12.087, de 11 de novembro de
2009, e 13.999, de 18 de maio de 2020; e dá outras
providências. Mensagem de veto

Lei nº 14.041, de 18.8.2020
Publicada no DOU de 19.8.202

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras
decorrentes do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia da
Covid-19. Mensagem de veto
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Lei nº 14.040, de 18.8.2020
Publicada no DOU de 19.8.202

Estabelece normas educacionais excepcionais a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho
de 2009. Mensagem de veto

Lei nº 14.036, de 13.8.2020
Publicada no DOU de 14.8.2020

Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, para
estabelecer a forma de repasse pela União dos valores
a serem aplicados pelos Poderes Executivos locais em
ações emergenciais de apoio ao setor cultural durante o
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e as regras
para a restituição ou a suplementação dos valores por
meio de outras fontes próprias de recursos pelos
Estados, pelos Municípios ou pelo Distrito Federal.

Lei nº 14.035, de 11.8.2020
Publicada no DOU de 12.8.2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
dispor sobre procedimentos para a aquisição ou
contratação de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019. Mensagem de veto

Lei nº 14.034, de 5.8.2020
Publicada no DOU de 6.8.2020

Dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil
brasileira em razão da pandemia da Covid-19; e altera
as Leis nos 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 6.009,
de 26 de dezembro de 1973, 12.462, de 4 de agosto de
2011, 13.319, de 25 de julho de 2016, 13.499, de 26 de
outubro de 2017, e 9.825, de 23 de agosto de
1999. Mensagem de veto

Lei nº 14.033, de 4.8.2020
Publicada no DOU de 5.8.2020

Abre crédito extraordinário em favor da Presidência da
República, do Ministério da Educação, do Ministério da
Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, no valor de
R$ 639.034.512,00 (seiscentos e trinta e nove milhões,
trinta e quatro mil quinhentos e doze reais), para os fins
que especifica.

Lei nº 14.032, de 4.8.2020
Publicada no DOU de 5.8.2020

Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da
Educação, da Saúde e da Cidadania, no valor de
R$ 2.113.789.466,00 (dois bilhões, cento e treze
milhões, setecentos e oitenta e nove mil quatrocentos e
sessenta e seis reais), para os fins que especifica.

Lei nº 14.030, de 28.7.2020
Publicada no DOU de 29.7.2020

Dispõe sobre as assembleias e as reuniões de
sociedades anônimas, de sociedades limitadas, de
sociedades cooperativas e de entidades de
representação do cooperativismo durante o exercício de
2020; altera as Leis nos 5.764, de 16 de dezembro de
1971, 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e dá outras
providências. Mensagem de veto

Lei nº 14.029, de 28.7.2020
Publicada no DOU de 29.7.2020

Dispõe sobre a transposição e a reprogramação de
saldos financeiros constantes dos fundos de assistência
social dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,
provenientes
de
repasses
federais. Mensagem de veto
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Lei nº 14.028, de 27.7.2020
Publicada no DOU de 28.7.2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para
garantir que o receituário médico ou odontológico de
medicamentos sujeitos a prescrição e de uso contínuo
tenha validade pelo menos enquanto perdurarem as
medidas de isolamento para contenção do surto da
Covid-19, na forma que especifica. Mensagem de veto

Lei nº 14.025, de 14.7.2020
Publicada no DOU de
15.7.2020

Altera excepcionalmente as alíquotas das
contribuições aos serviços sociais autônomos que
especifica e ao Fundo de Desenvolvimento do
Ensino Profissional Marítimo. Mensagem de veto

Lei nº 14.024, de 9.7.2020
Publicada no DOU de
10.7.2020

Altera a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
para suspender temporariamente as obrigações
financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies) durante o
período de vigência do estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6,
de 20 de março de 2020. Mensagem de veto

Lei nº 14.023, de 8.7.2020
Publicada no DOU de
9.7.2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para determinar a adoção de medidas imediatas
que preservem a saúde e a vida de todos os
profissionais considerados essenciais ao controle
de doenças e à manutenção da ordem pública,
durante a emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019.

Lei nº 14.022, de 7.7.2020
Publicada no DOU de
8.7.2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
e dispõe sobre medidas de enfrentamento à
violência doméstica e familiar contra a mulher e
de enfrentamento à violência contra crianças,
adolescentes, pessoas idosas e pessoas com
deficiência durante a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Lei nº 14.021, de 7.7.2020
Publicada no DOU de
8.7.2020

Dispõe sobre medidas de proteção social para
prevenção do contágio e da disseminação da
Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano
Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos
territórios indígenas; estipula medidas de apoio às
comunidades quilombolas, aos pescadores
artesanais e aos demais povos e comunidades
tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e
altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
a fim de assegurar aporte de recursos adicionais
nas situações emergenciais e de calamidade
pública. Mensagem de veto
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Lei nº 14.020, de 6.7.2020
Publicada no DOU de
7.7.2020

Institui o Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas
complementares para enfrentamento do estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, de que
trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991,
10.101, de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de
14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril
de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá
outras providências. Mensagem de veto

Lei nº 14.019, de 2.7.2020
Publicada no DOU de
3.7.2020

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de
máscaras de proteção individual para circulação
em espaços públicos e privados acessíveis ao
público, em vias públicas e em transportes
públicos, sobre a adoção de medidas de assepsia
de locais de acesso público, inclusive transportes
públicos, e sobre a disponibilização de produtos
saneantes aos usuários durante a vigência das
medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia da Covid-19. Mensagem
de veto

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

DECRETOS FEDERAIS
Decreto nº 10.489, de 17.9.2020
Publicado no DOU de 18.9.2020

Altera o Decreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020,
que regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020, que dispõe sobre as ações emergenciais
destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante
o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Decreto nº 10.488, de 16.9.2020
Publicado no DOU de 16.9.2020 Edição extra

Regulamenta a Medida Provisória nº 1.000, de 2 de
setembro de 2020, que institui o auxílio emergencial
residual para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19) responsável pelo surto de
2019, altera o Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 2020,
e dá outras providências.
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Decreto nº 10.470, de 24.8.2020
Publicado no DOU de 24.8.2020 Edição extra

Prorroga os prazos para celebrar acordos de redução
proporcional de jornada de trabalho e de salário e de
suspensão temporária de contrato de trabalho e para
efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de
que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.

Decreto nº 10.464, de 17.8.2020
Publicado no DOU de 18.8.2020

Regulamenta a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas
ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de
calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Decreto nº 10.446, de 6.8.2020
Publicado no DOU de 6.8.2020 Edição extra

Dispõe sobre a regulamentação da celebração de
aditivos contratuais que versem sobre a alteração do
cronograma de pagamentos das outorgas nos
contratos de parceria no setor aeroportuário
celebrados até 31 de dezembro de 2016, de que trata a
Lei nº 13.499, de 26 de outubro de 2017, com as
alterações promovidas pela Lei nº 14.034, de 5 de
agosto de 2020.

Decreto nº 10.422, de 13.7.2020
Publicado no DOU de 14.7.2020

Prorroga os prazos para celebrar os acordos de
redução proporcional de jornada e de salário e de
suspensão temporária do contrato de trabalho e para
efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de
que trata a Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.

Decreto nº 10.422, de
13.7.2020
Publicado no DOU de
14.7.2020

Prorroga os prazos para celebrar os acordos de
redução proporcional de jornada e de salário e de
suspensão temporária do contrato de trabalho e
para efetuar o pagamento dos benefícios
emergenciais de que trata a Lei nº 14.020, de 6
de julho de 2020.

Decreto nº 10.416, de
Autoriza o uso de videonconferência nas reuniões
7.7.2020
de colegiados da administração pública federal.
Publicado no DOU de 8.7.2020
Decreto nº 10.414, de
Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de
2.7.2020
2007, que regulamenta o Imposto sobre
Publicado no DOU de 3.7.2020 Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Decreto nº 10.413, de
2.7.2020
Publicado no DOU de 2.7.2020
- Edição extra

Autoriza o Instituto Nacional do Seguro Social a
prorrogar o período das antecipações de que
tratam os art. 3º e art. 4º da Lei nº 13.982, de 2
de abril de 2020.

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

PORTARIAS FEDERAIS
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Portaria nº 456, de 24.9.2020
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
Publicada no DOU de 24.9.2020 entrada no País de estrangeiros, de qualquer
- Edição extra
nacionalidade, conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria nº 419, de 26.8.2020
Dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de
Publicada no DOU de 26.8.2020 entrada no País de estrangeiros, de qualquer
- Edição extra
nacionalidade, conforme recomendação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
Portaria nº 2.104, de 12.8.2020 Habilita leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI
Publicada no DOU de 12.8.2020 Adulto Tipo II - COVID-19 e estabelece recurso
- Edição extra
financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e
Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus
(COVID 19), a ser disponibilizado ao Estado de Santa
Catarina e Municípios.
Portaria nº 2.075, de 11.8.2020 Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e
Publicada no DOU de 12.8.2020 dos Serviços Públicos de Saúde a serem
- Edição extra
disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços
relacionados à COVID 19.
Portaria nº 2.072, de 11.8.2020 Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e
Publicada no DOU de 12.8.2020 dos Serviços Públicos de Saúde a serem
- Edição extra
disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços
relacionados à COVID 19.
Portaria nº 3.032, de 31.7.2020
Publicada no DOU de 6.8.2020

Altera a Portaria MCTI nº 2.858, de 8 de julho 2020, que
limita a concessão da jornada de trabalho remoto
instituído pela Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março
de 2020, determina o retorno gradual das atividades
presenciais e fixa medidas de prevenção à infecção e à
propagação do novo coronavírus (2019-nCoV), no
âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
- MCTI.

Portaria nº 453, de 31.7.2020 Dispor sobre o calendário de pagamentos e saques
Publicada no DOU de
do auxílio emergencial instituído pela Lei nº
3.8.2020
13.982, de 2 de abril de 2020.
Portaria nº 219, de 30.7.2020 Altera a Portaria MC nº 53, de 8 de julho de 2020,
Publicada no DOU de
que limita a concessão da jornada de trabalho
3.8.2020
remoto instituído pela Portaria MCTIC nº 1.186, de
20 de março de 2020, determina o retorno gradual
das atividades presenciais e fixa medidas de
prevenção à infecção e à propagação do novo
Coronavírus (2019-nCoV), no âmbito do Ministério
das Comunicações - MC.
Portaria nº 1, de 29.7.2020
Publicada no DOU de
29.7.2020 - 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.
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Portaria nº 1.857, de
28.7.2020
Publicada no DOU de
28.7.2020 - Edição extra

Dispõe sobre a transferência de incentivos
financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal
para combate à Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19,
considerando as escolas públicas da rede básica de
ensino.

Portaria nº 16.655, de 14.7.2020 Disciplina hipótese de recontratação nos casos de
Publicada no DOU de 14.7.2020 rescisão sem justa causa, durante o estado de
- Edição extra
calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº
6, de 20 de março de 2020. (Processo nº
19965.108664/2020-06).
Limita a concessão da jornada de trabalho remoto
Portaria nº 2.858, de 8.7.2020
Publicada no DOU de 10.7.2020 instituído pela Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março de
2020, determina o retorno gradual das atividades
presenciais e fixa medidas de prevenção à infecção e à
propagação do novo coronavírus (2019-nCoV), no âmbito
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI.

Portaria nº 53, de 8.7.2020
Limita a concessão da jornada de trabalho remoto
Publicada no DOU de 10.7.2020 instituído pela Portaria MCTIC nº 1.186, de 20 de março
de 2020, determina o retorno gradual das atividades
presenciais e fixa medidas de prevenção à infecção e à
propagação do novo Coronavírus (2019-nCoV), no
âmbito do Ministério das Comunicações - MC.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm

MEDIDA PROVISÓRIA FEDERAL
Medida Provisória nº 1.004, de
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da
24.9.2020
Saúde, no valor de R$ 2.513.700.000,00, para o fim
Publicada no DOU de 24.8.2020 que especifica, e dá outras providências.
- Edição extra
Medida Provisória nº 1.003, de
Autoriza o Poder Executivo federal a aderir ao
24.9.2020
Instrumento
de
Acesso
Global
de
Publicada no DOU de 24.8.2020 Vacinas Covid-19 - Covax Facility.
- Edição extra
Medida Provisória nº 1.002, de
Abre crédito extraordinário, em favor de Operações
23.9.2020
Oficiais de Crédito, no valor de R$ 10.000.000.000,00,
Publicada no DOU de 24.9.2020 para o fim que especifica, e dá outras providências.
Medida Provisória nº 1.001, de
15.9.2020
Publicada no DOU de 15.9.2020
- Edição extra

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da
Educação
e
da
Cidadania,
no
valor
de
R$ 264.866.289,00, para os fins que especifica, e dá
outras providências.

Medida Provisória nº 1000, de
2.9.2020
Publicada no DOU de 3.9.2020

Institui o auxílio emergencial residual para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se
refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020

Medida Provisória nº 999, de
2.9.2020
Publicada no DOU de 3.9.2020

Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da
Cidadania, no valor de R$ 67.600.886.209,00, para o
fim que especifica, e dá outras providências.

11

Medida Provisória nº 997, de
31.8.2020
Publicada no DOU de 1.9.2020

Abre crédito extraordinário, em favor de Encargos
Financeiros
da
União,
no
valor
de
R$ 12.000.000.000,00, para o fim que especifica, e dá
outras providências.

Medida Provisória nº 994, de
Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da
6.8.2020
Saúde, no valor de R$ 1.994.960.005,00, para o fim
Publicada no DOU de 6.8.2020 - que especifica, e dá outras providências.
Edição extra

Medida Provisória nº 992, de
16.7.2020
Publicada no DOU de
16.7.2020 - Edição extra

Dispõe sobre o financiamento a microempresa e
empresa de pequeno e médio porte, sobre o
crédito presumido apurado com base em créditos
decorrentes de diferenças temporárias, sobre o
compartilhamento de alienação fiduciária e sobre
a dispensa do cumprimento de exigências de
demonstração de regularidade fiscal nas
operações praticadas pelo Banco Central do Brasil
em decorrência do disposto no art. 7º da Emenda
Constitucional nº 106, de 7 de maio de 2020, e
altera a Lei nº 13.476, de 28 de agosto de 2017, a
Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e a Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Medida Provisória nº 991, de
15.7.2020
Publicada no DOU de
16.7.2020

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, no valor de R$ 160.000.000,00, para os
fins que especifica.

Medida Provisória nº 990, de
9.7.2020
Publicada no DOU de
10.7.2020

Abre crédito extraordinário, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, no valor de R$ 3.000.000.000,00, para
o fim que especifica, e dá outras providências.

Medida Provisória nº 989, de
8.7.2020
Publicada no DOU de
9.7.2020

Abre crédito extraordinário, em favor dos
Ministérios da Educação, da Saúde e da
Cidadania, no valor de R$ 348.347.886,00, para os
fins que especifica.

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

RESOLUÇÃO FEDERAL
Resolução nº 7, de 3.7.2020
Publicada no DOU de 6.7.2020

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados
por órgãos e entidades do Poder Executivo
federal em relação às solicitações de transporte
de equipamentos,medicamentos e insumos para
o combate à Covid -19.

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

EMENDA CONSTITUCIONAL
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Emenda Constitucional nº 107,
de 2.7.2020
Publicada no DOU de 3.7.2020

Adia, em razão da pandemia da Covid-19, as
eleições municipais de outubro de 2020 e os
prazos eleitorais respectivos.

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

DECRETOS ESTADUAIS
N° 65.044, DE 3/7/2020

Altera o Anexo III do decreto nº 64.994, de 28 de
maio de 2020, e detalha funcionamento de
determinados setores durante a quarentena, de
acordo com as fases do Plano São Paulo.

Nº 65.056, DE 10/7/2020

Estende a medida de quarentena de que trata o
decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, até
30 de julho de 2020.

N° 65.088, DE 24/7/2020

Estende a medida de quarentena de que trata o
decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, até
10 de agosto de 2020.

Nº 65.114, DE 7/8/2020

Estende até 23 de agosto a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de
22 de março de 2020.

N° 65.143, DE 21/8/2020

Estende a medida de quarentena até 6 de
setembro de que trata o Decreto nº 64.881, de
22 de março de 2020.

N° 65.170, DE 4/9/2020

Estende a medida de quarentena até 19 de
setembro de que trata o Decreto nº 64.881, de
22 de março de 2020.

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

LEIS ESTADUAIS
LEI N° 17.268, DE 13/7/2020

Dispõe sobre medidas emergenciais de combate
à pandemia de COVID-19, no Estado de São Paulo
e dá outras providências

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

DECRETOS ESTADUAIS
Nº 65.061, de 13/7/2020

Dispõe sobre a retomada das aulas e atividades
presenciais, no contexto da pandemia de
COVID-19, e dá providências correlatas.
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N° 65.170, de 4/9/2020

Estende a medida de quarentena até 19 de
setembro de que trata o Decreto nº 64.881, de
22 de março de 2020.

N° 65.143, de 21/8/2020

Estende a medida de quarentena até 6 de
setembro de que trata o Decreto nº 64.881, de
22 de março de 2020.

N° 65.141, de 19/8/2020

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 65.114, de 7/8/2020

Estende até 23 de agosto a medida de
quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de
22 de março de 2020.

N° 65.110, de 5/8/2020

Altera o anexo III do Decreto nº 64.994, de 28
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.

N° 65.100, de 29/7/2020

Altera o anexo II do Decreto nº 64.994, de 28
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 65.088, de 24/7/2020

Estende a medida de quarentena de que trata o
decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, até
10 de agosto de 2020.

Nº 65.056, de 10/7/2020

Estende a medida de quarentena de que trata o
decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, até
30 de julho de 2020.

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

RESOLUÇÕES ESTADUAIS
SS nº 97, de 1/7/2020

Estabelece a transferência, mediante adesão
municipal, de recursos do Fundo Estadual de
Saúde para os Fundos Municipais de Saúde,
referente a ações de Atenção Básica á População
Privada de Liberdade e dá providências
correlatas.
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SEDUC nº 61, de 31/8/2020

Edita normas complementares sobre a retomada
das aulas e atividades presenciais nas instituições
de educação básica, no contexto da pandemia de
COVID-19 e nos termos do Artigo 6º, do Decreto
65.061, de 13/7/2020.

SS nº 123, de 21/8/2020

Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de
31/5/2020, que dispõe sobre a “classificação das
áreas de abrangência dos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado e respectivas
fases”, frente à pandemia de COVID-19 e dá
providências correlatas.

SS nº 117, de 7/8/2020

Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de
31/5/2020, que dispõe sobre a “classificação das
áreas de abrangência dos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado e respectivas
fases”, frente à pandemia de COVID-19 e dá
providências correlatas.

SS nº 115, de 4/8/2020

Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de
31/5/2020, que dispõe sobre a “classificação das
áreas de abrangência dos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado e respectivas
fases”, frente à pandemia de COVID-19 e dá
providências correlatas.

SS nº 112, de 27/7/2020

Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de
31/5/2020, que dispõe sobre a “classificação das
áreas de abrangência dos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado e respectivas
fases”, frente à pandemia de COVID-19 e dá
providências correlatas.

SS nº 110, de 22/7/2020

Institui no âmbito da Secretaria de Estado da
Saúde o Projeto de Monitoramento de Contatos
2.0, para enfrentamento do novo coronavírus e
da providências correlatas.

SS nº 108, de 21/7/2020

Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de
31/5/2020, que dispõe sobre a “classificação das
áreas de abrangência dos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado e respectivas
fases”, frente a pandemia de COVID-19 e dá
providências correlatas.

SS nº 103, de 13/7/2020

Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de
31/5/2020, que dispõe sobre a “classificação das
áreas de abrangência dos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado e respectivas
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fases”, frente a pandemia de COVID-19 e dá
providências correlatas.
SS nº 100, de 6/7/2020

Altera o Anexo I, da Resolução SS-73, de
31/5/2020, que dispõe sobre a “classificação das
áreas de abrangência dos Departamentos
Regionais de Saúde do Estado e respectivas
fases”, frente a pandemia de COVID-19 e dá
providências correlatas.

SS nº 98, de 1/7/2020

Autoriza a realização excepcional de
procedimentos ambulatoriais à distância no
período de vigência da pandemia de COVID-19 e
dá providências correlatas.

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

DELIBERAÇÕES ESTADUAIS
Nº 11 – 6/7/2020

Trata das regras de funcionamento, bares,
restaurantes e similares, bem como atividades no
âmbito da educação.

Deliberação CIB-71, de
25/8/2020

Nota técnica da Comissão Intergestores Bipartite
do Estado de São Paulo.

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

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 3730 DE 13 DE JULHO DE 2020
Decreta a prorrogação da quarentena no
Município de São Manuel, denominada de
“Quarentena Consciente” no contexto da
pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus),
Estabelece Critérios para a Manutenção das
Atividades Econômicas dentro da Fase
Laranja do “PLANO SÃO PAULO” e dá
providências complementares.
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 Legislativo nº 6, de 20 de março de 2.020, que reconhece,
para os fins do art. 65, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2.000, a
ocorrência do Estado de Calamidade Pública no Brasil;
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2. A Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2.020, por meio da qual
o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus;
3. Que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, ao dispor
sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena (art.
2º, II), a qual abrange a “restrição de atividades [...] de maneira a evitar possível
contaminação ou propagação do coronavírus”;
4. O disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2.020,
em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação,
abastecimento e segurança;
5. O Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2.020, que
reconhece Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia do COVID-19 que
atinge o Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas;
6. O Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2.020 e suas
atualizações, que decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da
pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus) e outras providências correlatas;
7. O Decreto Municipal nº 3.682, de 19 de março de 2.020, que
declara “Situação de Emergência” no Município de São Manuel e dispõe sobre
medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavirus (COVID-19), no
âmbito do Poder Executivo do Município;
8. A classificação da área de abrangência do Departamento Regional
de Saúde de Bauru – DRS VI na fase laranja pelo Plano São Paulo, nos termos do art.
5º do Decreto Estadual 64.994, de 28 de maio de 2.020;
9. O “Pacto Regional”, firmado pelos municípios pertencentes à área
de abrangência do Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI, e o seu
enquadramento, a partir de 15 de junho de 2.020, no Cenário 2, que permite a
flexibilização de atividades não essenciais, com restrições.
DECRETA:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 1º Fica prorrogado, até 28 de julho de 2.020, o período da
quarentena no Município de São Manuel, denominada de “Quarentena Consciente”,
consistente em restrição de atividades, de maneira a evitar a possível contaminação
ou propagação do coronavírus.
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Art. 2º Durante a quarentena serão aplicadas restrições ao
funcionamento de estabelecimentos, sendo autorizado o atendimento ao público
somente em situações específicas e com horários restritos, conforme Anexo I.
§ 1º Todos os estabelecimentos considerados essenciais permanecem
com o atendimento ao público sem restrição de horários.
§ 2º Todos os estabelecimentos considerados não essenciais que estão
sendo flexibilizados para o período desta quarentena, obrigatoriamente só poderão
funcionar com atendimento ao público em horários e períodos fixados no Anexo I.
Art. 3º O funcionamento de estabelecimentos, tanto os que realizam
atividades essenciais como os que atuam com atividades não essenciais, fica
condicionado a:
I. adoção de medidas especiais visando à proteção de idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das
recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde;
II. adoção de medidas que impeçam aglomerações;
III. cumprimento dos protocolos específicos previstos no Anexo I.
Art. 4º Em todos os estabelecimentos liberados para funcionamento e
que estejam sob a obrigatoriedade ou recomendação de efetuar o controle de
temperatura dos clientes em sua entrada, deverão proibir o acesso deles quando
apresentarem temperatura corpórea acima de 37,8 graus centígrados, conforme a
Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único.Ficam os estabelecimentos: Supermercados, Instituições
Financeiras, Escritórios com mais de 30 funcionários, Igrejas e templos religiosos com
mais de 30 frequentadores, e comércios com mais de 800 metros quadrados,
obrigados a aferir a temperatura de clientes e trabalhadores na entrada dos
estabelecimentos.
Art. 5º Ficam proibidas as campanhas promocionais que possam gerar
aglomeração de pessoas, recomendando-se que sejam estimuladas as vendas
promocionais por plataforma digital com entrega por delivery ou drive thru.
Art.6º
Ficam proibidas as visitas em instituições de longa permanência
para idosos e hospitais.
Art. 7º Fica obrigatório o uso de máscaras para proteção das vias
respiratórias, em todos os ambientes e áreas públicas, bem como em
estabelecimentos privados do município.
Art. 8º O Comitê Técnico Municipal, manterá o monitoramento da
pandemia da COVID-19 no Município de São Manuel em especial quanto aos efeitos
da suspensão gradual e regionalizada de restrições de serviços e atividades nas
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condições estruturais e epidemiológicas, podendo elaborar novas recomendações a
qualquer tempo.
Art. 9º O descumprimento das proibições e o não atendimento às
obrigações impostas para a quarentena de que trata o presente Decreto e demais
dispositivos vigentes, poderão resultar em advertência, imposição de multa,
interdição e cassação do alvará, podendo, também, o responsável responder por
medidas cíveis e criminais cabíveis, nos termos da legislação vigente.
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Seção I - Das Penalidades
Art. 10. A não observância dos protocolos específicos será considerada
infração sanitária, nos termos das legislações federal, estadual e municipal, e será
punida, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, alternativa ou
cumulativamente, com as penalidades previstas na legislação vigente:
I. Advertência;
II. Multa;
III. Interdição parcial ou total do estabelecimento.
§ 1º.As penalidades previstas nos incisos I a III do caput poderão ser
aplicadas pelas autoridades da Vigilância Sanitária Municipal e demais fiscais, e pela
polícia militar em atividade delegada.
§ 2º.Infrações gravíssimas ficam sujeitas à aplicação de multa e interdição
sem emissão de advertência prévia.
§3º.Em caso de reincidência de infração grave ou gravíssima, poderá
haver a cassação do alvará de funcionamento.
Seção II – Da Aplicação De Multa
Art. 11.Os estabelecimentos que descumprirem os protocolos previstos
no Anexo I serão penalizados com multa, conforme a seguir discriminado:
DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Não controlar o acesso de
pessoas no estabelecimento.
Não fixar a placa na entrada do
estabelecimento com a lotação
máxima autorizada.
Permitir a prova de produtos
no interior do estabelecimento.
Não sinalizar ou sinalizar de

LEVE

VALORES DE MULTA (R$)
GRAVE
GRAVÍSSIMA

337,00
337,00
898,50
337,00
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forma irregular filas e locais
suscetíveis a concentração de
pessoas.
Não disponibilizar itens
obrigatórios de higiene pessoal
previstos nos protocolos
específicos ou disponibiliza-los
em quantidade insuficiente.
Não realizar ou realizar de
forma inadequada as
providências de sanitização
previstas nos protocolos
específicos.
Não realizar a medição
obrigatória de temperatura.
Propiciar aglomeração ou não
tomar medidas para assegurar
o distanciamento social.
Não realizar qualquer das ações
de comunicação previstas nos
protocolos específicos.
Manter clientes em sala de
espera.
Permitir a entrada de pessoas
que não estejam utilizando
máscara em estabelecimentos
ou manter pessoas no
estabelecimento sem os
equipamentos de proteção
individual exigidos nos
protocolos específicos.
Permitir a entrada de pessoas
que não estejam utilizando
máscara no transporte coletivo.
Transitar sem máscara em
locais públicos ou locais
privados que possuem
obrigatoriedade de uso de
máscara (aplicável à pessoa
sem máscara).
Realizar festas ou eventos
suscetíveis à aglomeração de
pessoas.
Realizar atividades esportivas
de contato direto entre os
participantes, tais como jogos
de futebol ou basquete.

898,50

898,50

337,00
3.201,45
168,50
898,50

898,50

898,50

168,50

3.201,45

1.797,31
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Realizar o atendimento ao
público em desacordo com os
horários estabelecidos nos
protocolos específicos
Descumprir qualquer outra
medida prevista nos protocolos
específicos não previstas nos
demais itens.

1.797,31

168,50

Parágrafo único.Em caso de reincidência, o valor da multa será majorado
a 1,8 do valor previsto na tabela.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12.Fica revogado o Decreto nº 3.727 de 29 de junho de 2020.
Art. 13.Este decreto entra em vigor em 14 de julho de 2020.
São Manuel, 13 de julho de 2020.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I – PROTOCOLOS ESPECÍFICOS
A. ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS:
COMÉRCIO EM GERAL
Autorizado o atendimento ao público, com restrições e sem prova de produtos.
Horário reduzido de atendimento ao público: das 13h às 17h, de segunda a sexta e
das 9h às 13h de sábados, ficando proibido o funcionamento aos sábados a partir
das 13 horas e aos domingos e feriados.
Distanciamento
 Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de
Social
um cliente para cada 7m² de área de compras, ou até 20% da
capacidade prevista no Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB), prevalecendo o que for mais restritivo.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a
lotação máxima autorizada.
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
 Proibido o uso de provadores ou a prova de qualquer tipo de
produto no interior das lojas.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Em guichês e pontos de atendimento de clientes,
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Sanitização de
Ambientes

Comunicação

Monitoramento

disponibilizar álcool em gel em cada ponto de atendimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões e
outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada
cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos
ambientes, com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Não realizar eventos de reabertura.
 Não realizar campanhas promocionais que possam gerar
aglomeração de pessoas, recomendando-se que sejam
estimuladas as vendas promocionais por plataformas digitais,
com entrega por delivery ou drive thru.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
 Medir a temperatura de trabalhadores e clientes na entrada
do estabelecimento, sendo medida obrigatória para lojas com
grande circulação de pessoas com mais de 800m² de área
construída, e recomendável para as demais.

ESCRITÓRIOS EM GERAL
Autorizado o atendimento ao público, com restrições. Recomenda-se que as
atividades ocorram sob regime de home office, principalmente nos
estabelecimentos que não disponham de ventilação natural. Horário reduzido de
atendimento ao público (máximo de 4 horas ininterruptas).
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em
Social
todos os ambientes de permanência, incluindo os espaços de
trabalho, os espaços de convivência e os de permanência
eventual.
 Rever turnos de trabalho, a fim de evitar aglomerações de
funcionários em horários de refeição ou de entrada e saída no
estabelecimento.
 Evitar atendimento ao público presencial e, quando for
imprescindível, atender sem gerar aglomeração, seguindo as
regras de distanciamento.
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 Evitar reuniões presenciais em ambientes fechados.
 Incentivar o regime de home office e reuniões por
videoconferência.
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Em guichês e pontos de atendimento de clientes,
disponibilizar álcool em gel em cada ponto de atendimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões e
outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada
cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos
ambientes, com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção
à Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes
dizeres: “Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Em caso de estabelecimento que funcione com atendimento
ao público, fixar, em local visível, na fachada do
estabelecimento, os dias e o horário de atendimento ao
público, que deverá ser limitado a 4 horas diárias.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
 Medir a temperatura de trabalhadores no início e ao final de
cada turno de trabalho, sendo essa providência obrigatória
para os estabelecimentos que possuam mais de 30
funcionários trabalhando sob regime presencial.

RESTAURANTES, LANCHONETES, SORVETERIAS,
DOCERIAS E CONGÊNERES
Podem funcionar com restrições.Horário reduzido de atendimento ao público: das
10h às 14h, proibido consumo no local aos domingos e feriados.
Distanciamento
 Podem funcionar com atendimento limitado a 20% dos
Social
assentos existentes.
 Permitidas mesas na calçada fronteiriça ao estabelecimento,
desde que mantida faixa livre mínima de 1 metro para a
circulação de pessoas.
 As mesas devem ser posicionadas respeitando o
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distanciamento mínimo entre os assentos de cada mesa, de
no mínimo 1,5 metros.
 Pistas de dança e atividades que possam atrair público e gerar
aglomeração estão proibidas.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
 Estabelecimentos que trabalham com sistema de autosserviço
(self service) devem proteger os alimentos do contato direto
dos clientes, e designar funcionários específicos para servi-los.
 Proibida a permanência de clientes em salas de espera.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a
lotação máxima autorizada.
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Oferecer, de forma ativa, o uso do álcool em gel a todos os
clientes na entrada do estabelecimento ou na primeira
recepção nas mesas ou balcões de atendimento.
 Implantar rotina de higienização pessoal e uso de aventais
para todos os trabalhadores do estabelecimento, antes da
realização de qualquer procedimento ou da manipulação de
alimentos.
 Uniformes dos trabalhadores devem ser higienizadas
diariamente e vestidos apenas no ambiente de trabalho.
 Recomenda-se a disponibilização de temperos em sachês ou
porções individualizadas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias, exceto no
momento do consumo.
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões e
outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada
cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos
ambientes, com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção
à Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes
dizeres: “Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Orientar o cliente para o uso do álcool em gel ou lavagem de
mãos antes das refeições.
 Não realizar eventos de reabertura.
 Fixar, em local visível, na fachada do estabelecimento, o
horário de atendimento ao público.
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 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.

BARES E CONGÊNERES
Podem funcionar com restrições.Horário reduzido de atendimento ao público: das
16h às 20h de segunda a sexta-feira e das 10h às 14h aos sábados. Fica proibido o
funcionamento a partir das 14 horas do sábado, aos domingos e feriados.
Distanciamento
 Bares e estabelecimentos que realizem a venda de bebidas
Social
alcóolicas como atividade predominante podem funcionar com
atendimento de até 10 clientes por vez, limitado a três mesas
por estabelecimento, sendo proibido o consumo em pé ou
em balcão.
 Permitidas mesas na calçada fronteiriça ao estabelecimento,
desde que mantida faixa livre mínima de 1 metro para a
circulação de pessoas.
 As mesas devem ser posicionadas respeitando o
distanciamento mínimo entre os assentos de cada mesa, de no
mínimo 1,5 metros.
 Pistas de dança e atividades que possam atrair público e gerar
aglomeração estão proibidas.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
 Proibida a permanência de clientes em salas de espera.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação
máxima autorizada.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Oferecer, de forma ativa, o uso do álcool em gel a todos os
clientes na entrada do estabelecimento ou na primeira
recepção nas mesas ou balcões de atendimento.
 Implantar rotina de higienização pessoal e uso de aventais para
todos os trabalhadores do estabelecimento, antes da
realização de qualquer procedimento ou da manipulação de
alimentos.
 Uniformes dos trabalhadores devem ser higienizadas
diariamente e vestidos apenas no ambiente de trabalho.
 Recomenda-se a disponibilização de temperos em sachês ou
porções individualizadas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias, exceto no
momento do consumo.
Sanitização de
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
Ambientes
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões e
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outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada
cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos
ambientes, com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Orientar o cliente para o uso do álcool em gel ou lavagem de
mãos antes das refeições.
 Não realizar eventos de reabertura.
 Fixar, em local visível, na fachada do estabelecimento, o
horário de atendimento ao público.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.

ESTÉTICA, BELEZA E ESTÚDIOS DE TATUAGEM
Exclusivo para atendimento individual por um único profissional, um cliente por vez
por sala de atendimento. Horário reduzido de atendimento ao público por 4 horas
diárias de segunda a sexta-feira, das 15h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h
Distanciamento
 Exclusivo para atendimento individual, por um único
Social
profissional, um cliente por vez por sala de atendimento.
 Atender com hora marcada, não sendo permitida a
permanência de clientes em sala de espera.
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas,
ressalvadas situações que exijam proximidade para realização
de procedimentos, guardadas todas as medidas de prevenção.
 Recomenda-se que seja desestimulada a permanência de
acompanhantes.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Lavar as mãos com água e sabão antes e após o atendimento de
cada cliente.
 Trabalhadores devem utilizar luvas, óculos (ou face shield) e
avental.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
Sanitização de
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
Ambientes
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão
com jatos de ar.
 Promover a desinfecção/esterilização de escovas, pinceis e
outros utensílios a cada atendimento.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões,
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macas, cadeiras e outras superfícies de contato de clientes,
após o uso de cada cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar, no momento do agendamento do cliente, o
questionamento quanto à presença de sintomas respiratórios, e
não proceder com agendamento em caso positivo.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.

ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE
Autorizadas apenas atividades sem contato físico direto entre pessoas e desde que
respeitado o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoas, e que não gerem
aglomeração.
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em todas
Social
as atividades físicas.
 Proibir atividades físicas na modalidade de circuitos e outras que
adotem a prática do compartilhamento dos equipamentos, tais
como cordas, colchonetes, barras, anilhas, pesos, entre outros.
Higiene Pessoal
 Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias
respiratórias, exceto durante atividades aquáticas.
 Realizar a limpeza de equipamentos e utensílios antes e após o
uso.
 Proibido o uso de vestiários.
Monitoramento
 Em caso de atividades físicas realizadas em grupos, designar
responsáveis para fazer o controle de aglomeração e para
assegurar o cumprimento do distanciamento social.
CLUBES E ASSOCIAÇÕES
Podem funcionar com restrições. Autorizados esportes ao ar livre que não apresentem
contato físico direto entre pessoas. Academias, saunas, vestiários esportivos, salões e
locais de confraternização permanecem proibidos. Horário reduzido de atendimento
ao público (máximo de 4 horas ininterruptas).
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em todas
Social
as atividades físicas e em todos os ambientes.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os locais onde houver
circulação de pessoas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
associados para cobertura das vias respiratórias, exceto durante
atividades aquáticas.
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 Proibido o uso de vestiários por associados.
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de
sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão
com jatos de ar.
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Fixar, em local visível, na entrada do local, os dias e o horário
de atendimento ao público, que deverá ser limitado a 4 horas
diárias.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e de
acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.

AULAS PARTICULARES
Permitido para atividades intelectuais de curta duração (aulas de idiomas, música,
autoescolas etc.) limitado a grupos de no máximo 5 alunos, para adultos e crianças
acima de 10 anos. Horário reduzido de atendimento ao público (máximo de 4 horas
ininterruptas).
Distanciamento
 Priorizar aulas no formato virtual sempre que possível.
Social
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em todos
os ambientes de permanência.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde houver
circulação de pessoas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e alunos
para cobertura das vias respiratórias.
Sanitização de
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
Ambientes
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de
sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão
com jatos de ar.
 Promover a limpeza de mesas, cadeiras e outras superfícies de
contato após a realização de cada aula.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
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 Fixar, em local visível, na fachada do estabelecimento, os dias e
o horário de atendimento ao público, que deverá ser limitado a
4 horas diárias.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e de
acesso de público, e assegurar o cumprimento do distanciamento
social.

BARRACAS DE PRODUTOS NÃO ALIMENTÍCIOS E ARTESANATO
Permitido o funcionamento com restrições.Horário reduzido de atendimento ao
público (máximo de 4 horas ininterruptas).
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre barracas.
Social
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel para trabalhadores e clientes.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias
respiratórias.
Sanitização de
 Intensificar as ações de limpeza dos equipamentos e superfícies.
Ambientes
 Promover a limpeza de máquinas de cartão e outras superfícies
de contato de clientes, após o uso de cada cliente.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19.
Monitoramento
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e o
cumprimento do distanciamento social.
FOOD TRUCKS, TRAILLERS, CARRINHOS DE LANCHE, BARRACAS DE PASTEL E
CONGÊNERES
Comercialização apenas por delivery e drive thru.
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas, inclusive
Social
entre trabalhadores dentro dos equipamentos.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel para trabalhadores e clientes.
 Oferecer, de forma ativa, o uso do álcool em gel a todos os
clientes.
 Implantar rotina de higienização pessoal e uso de aventais para
todos os trabalhadores, antes da realização de qualquer
procedimento ou da manipulação de alimentos.
 Uniformes dos trabalhadores devem ser higienizadas diariamente.
 Molhos e condimentos devem ser oferecidos em sachês ou
porções individualizadas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias
respiratórias (para trabalhadores e clientes exceto no momento
do consumo).
Sanitização de
 Intensificar as ações de limpeza dos equipamentos e superfícies.
Ambientes
 Promover a limpeza de máquinas de cartão e outras superfícies de
contato de clientes, após o uso de cada cliente.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
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clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19.
 Orientar o cliente para o uso do álcool em gel ou lavagem de mãos
antes das refeições.
 Não realizar eventos de reabertura.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e o
cumprimento do distanciamento social.
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B. ATIVIDADES ESSENCIAIS:
SUPERMERCADOS, AÇOUGUES, PEIXARIAS, QUITANDAS E CENTROS DE
ABASTECIMENTO ALIMENTÍCIO
Podem funcionar com atendimento ao público, com restrições.
Distanciamento
 Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de
Social
um cliente para cada 12,5m² (para estabelecimentos com área
construída superior a 800m²), ou um cliente para cada 7m²
(para estabelecimentos com área construída inferior a 800m²).
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a
lotação máxima autorizada.
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os corredores e em
todos ambientes onde houver circulação de pessoas.
 Oferecer, de forma ativa, o uso do álcool em gel a todos os
clientes na entrada do estabelecimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
Sanitização de
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
Ambientes
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, alças de carrinho
e cestas, balcões e outras superfícies de contato de clientes,
após o uso de cada cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos
ambientes, com a finalidade de promover a renovação do ar.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção,
com a fixação de informativos.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Recomenda-se para que sejam promovidas campanhas
promocionais para incentivo a compra por delivery.
Monitoramento
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
 Medir a temperatura de trabalhadores e clientes na entrada
do estabelecimento, sendo medida obrigatória para
estabelecimentos com mais de 800m² de área construída, e
recomendável para as demais.
PADARIAS E MERCEARIAS
Podem funcionar com atendimento ao público, com restrições. Recomenda-se que
não haja consumo no local. O consumo no local será autorizado somente nos termos
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do protocolo aplicado aos restaurantes, lanchonetes, bares e congêneres, inclusive
quanto à restrição de horários.
Distanciamento
 Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de
Social
um cliente para cada 7m² de área de compras.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação
máxima autorizada.
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em
todos os ambientes de permanência.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os corredores e em
todos ambientes onde houver circulação de pessoas.
 Oferecer, de forma ativa, o uso do álcool em gel a todos os
clientes na entrada do estabelecimento.
 Implantar rotina de higienização pessoal e uso de aventais
para todos os trabalhadores do estabelecimento, antes da
realização de qualquer procedimento ou da manipulação de
alimentos.
 Uniformes dos trabalhadores devem ser higienizadas
diariamente e vestidos apenas no ambiente de trabalho.
 Recomenda-se a disponibilização de temperos em sachês ou
porções individualizadas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias, exceto no
momento do consumo.
Sanitização de
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
Ambientes
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, alças de carrinho
e cestas, balcões e outras superfícies de contato de clientes,
após o uso de cada cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos
ambientes, com a finalidade de promover a renovação do ar.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção,
com a fixação de informativos.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Recomenda-se para que sejam promovidas campanhas
promocionais para incentivo a compra por delivery.
Monitoramento
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
 Medir a temperatura de trabalhadores e clientes na entrada
do estabelecimento, sendo medida obrigatória para
estabelecimentos com mais de 800m² de área construída, e
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recomendável para as demais.
OFICINAS AUTOMOTIVAS, LAVA-CAR, LAVANDERIA, LOCADORAS DE VEÍCULO E
SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS
Autorizado o atendimento ao público, com restrições.
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em
Social
todos os ambientes de permanência.
 Recomenda-se a adoção do serviço ‘leva e traz’ como iniciativa
para evitar a entrada de clientes no estabelecimento.
 Quando for necessário o atendimento presencial do cliente,
autorizar a entrada de um cliente para cada 7m², conforme a
área do estabelecimento, apenas para entrega ou retirada de
veículos ou produto.
 Proibida a permanência de clientes em salas de espera.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar
álcool em gel em cada ponto de atendimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
Sanitização de
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
Ambientes
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão
com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões e
outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada
cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
Monitoramento
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
LOJAS DE PRODUTOS PARA ANIMAIS
Autorizado o atendimento ao público, com restrições. Proibida a entrada de animais
no interior do estabelecimento, exceto para serviços de banho e tosa ou atendimento
veterinário.
Distanciamento
 Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de um
Social
cliente para cada 7m², conforme a área de compras de
estabelecimento.
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 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
 Proibida a entrada de animais no interior do estabelecimento.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação
máxima autorizada.
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar
álcool em gel em cada ponto de atendimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões,
alças de carrinhos e cestas, e outras superfícies de contato de
clientes, após o uso de cada cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.

TEMPLOS, IGREJAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
Podem realizar atividades administrativas, assistenciais e religiosas que não gerem
aglomeração de pessoas. Recomenda-se que cerimônias, celebrações, missas e
cultos sejam realizados no formato virtual. Quando presencial, podem ser realizados
com até 30% da capacidade de público do local, desde que não exceda 100 pessoas.
Distanciamento  Priorizar cerimônias, celebrações, missas e cultos no formato
Social
virtual.
 Quando presencial, restringir o público a, no máximo, 30% da
capacidade do local (desde que não exceda 100 pessoas).
 Não recomendável a participação de crianças menores de 10
anos e pessoas com 60 anos ou mais em cerimônias,
celebrações, missas e cultos presenciais.
 Demarcar os assentos com distância mínima de raio de 1,5
metros.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
 Evitar contato físico e distribuição de itens religiosos.
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 Não oferecer lanches ou equivalentes para consumo no local.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação
máxima autorizada.
 Disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos do salão
principal e em todos os ambientes onde houver circulação de
pessoas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias
respiratórias.
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de
sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão
com jatos de ar.
 Limpar com maior frequência todos os ambientes e sempre
antes e após a realização de cultos e missas.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização quanto ao uso de
máscaras e medidas de prevenção à Covid-19, com a fixação de
informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Em cerimônias, celebrações, missas e cultos com mais de 30
pessoas, obrigatória a medição de temperatura de todos os
frequentadores.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Autorizado o atendimento ao público, com restrições. Permitido atendimento
presencial somente para idosos, gestantes ou pessoas vulneráveis.
Distanciamento
 Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de
Social
um cliente para cada 7m², conforme a área do
estabelecimento.
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
 Manter caixas e pontos de atendimento com distanciamento
mínimo de 1,5 metros. Quando isso não for possível, instalar
barreiras laterais de isolamento e proteção, em material liso,
resistente e impermeável, com distância a partir do solo de, no
máximo, 0,60 metros, altura final do solo de, no mínimo, 1,60
metros.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação
máxima autorizada.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas e inclusive nos caixas eletrônicos.
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 Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar
álcool em gel em cada ponto de atendimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões e
outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada
cliente.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
 Obrigatória a medição de temperatura de trabalhadores no
início e ao final de cada turno de trabalho.

CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
Autorizado o atendimento ao público, com restrições.
Distanciamento
 Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de
Social
um cliente para cada 7m², conforme a área do
estabelecimento.
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
 Manter caixas e pontos de atendimento com distanciamento
mínimo de 1,5 metros. Quando isso não for possível, instalar
barreiras laterais de isolamento e proteção, em material liso,
resistente e impermeável, com distância a partir do solo de, no
máximo, 0,60 metros, altura final do solo de, no mínimo, 1,60
metros.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação
máxima autorizada.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde
houver circulação de pessoas.
 Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar
álcool em gel em cada ponto de atendimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
Sanitização de
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
Ambientes
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
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de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão, mesas, balcões e
outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada
cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos
ambientes, com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
 Recomenda-se a medição de temperatura de trabalhadores no
início e ao final de cada turno de trabalho.

POSTOS DE COMBUSTIVEL
Autorizado o atendimento ao público, com restrições.
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
Social
 Recomenda-se que o pagamento do abastecimento seja
realizado sem descer do veículo.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas,
caso o pagamento seja realizado fora do veículo.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel 70% em cada bomba de
combustível.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias
respiratórias.
Sanitização de
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade
Ambientes
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de
mão com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão e superfícies de
contato de clientes, após o uso de cada cliente.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização quanto ao uso de
máscaras e medidas de prevenção à Covid-19, com a fixação de
informativos em locais visíveis.
Monitoramento
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Autorizado com restrições.
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas,
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ressalvadas situações que exijam proximidade para realização
de procedimentos, guardadas todas as medidas de prevenção.
 Higienizar as ferramentas principais dos canteiros de obra duas
vezes por dia.
 Definir procedimentos de higienização para ferramentas e
maquinários compartilhados por profissionais.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias
respiratórias.
 Higienizar os canteiros de obra pelo menos duas vezes por dia.
 Realizar campanhas de conscientização com os trabalhadores
quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à Covid-19.
 Substituir o self service nos refeitórios por pratos feitos
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
assegurar o cumprimento do distanciamento social.
 Obrigatória a medição de temperatura de trabalhadores no
início e ao final de cada turno de trabalho.
 Medir a temperatura de trabalhadores no início e ao final de
cada turno de trabalho, sendo medida obrigatória para obras
com mais de 30 funcionários.

OUTRAS ATIVIDADES ESSENCIAIS (LOJAS DE PRODUTO DE LIMPEZA; MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRO SANITÁRIAS; LOJAS DE AUTOPEÇAS; VENDA
DE BEBIDAS; FARMÁCIAS; ÓTICAS; LOJAS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS; LOJAS DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LOJAS DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS,
QUÍMICOS E VETERINÁRIOS, ENTRE OUTRAS)
Permitido atendimento ao público com restrição.
Distanciamento
 Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de um
Social
cliente para cada 7m² de área de compras.
 Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação
máxima autorizada.
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
 Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde houver
circulação de pessoas.
 Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar
álcool em gel em cada ponto de atendimento.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e
clientes para cobertura das vias respiratórias.
Sanitização de
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
Ambientes
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de
sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão
com jatos de ar.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão e superfícies de
contato de clientes, após o uso de cada cliente.
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 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.

HOSPEDAGENS
Permitido o funcionamento com restrição.
Distanciamento
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.
Social
 Sinalizar locais suscetíveis a concentração de pessoas.
Higiene Pessoal
 Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde houver
circulação de pessoas.
 Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias
respiratórias nos ambientes coletivos.
Sanitização de
 Limpar com maior frequência todos os ambientes.
Ambientes
 Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de
sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
 Promover a limpeza de máquinas de cartão e superfícies de
contato de clientes, após o uso de cada cliente.
 Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes,
com a finalidade de promover a renovação do ar.
Comunicação
 Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.
 Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres:
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.
Monitoramento
 Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e
de acesso de público, e assegurar o cumprimento do
distanciamento social.
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DECRETO Nº 3.736 DE 29 DE JULHO DE 2020
Decreta a prorrogação da quarentena no
Município de São Manuel, denominada de
“Quarentena Consciente” no contexto da
pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus).
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:
10. A manutenção do Município de São Manuel na Zona Laranja da
Quarentena estabelecida pelo Governo do Estado de São Paulo:
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado, o prazo de quarentena do Decreto Municipal nº
3.730 de 14 de julho de 2020 e todos os seus efeitos até 20 de agosto de 2.020.
Art. 2ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Manuel, 29 de julho de 2020.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3.737 DE 10 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a evolução do Município de
São Manuel dentro do “PLANO SÃO PAULO”
de combate a pandemia causada pela
COVID-19
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;
Que o Município de São Manuel, encontra-se regionalmente na “Fase 3
– Amarela do Plano São Paulo;
Que a atualização do plano passou a observar critérios que melhor
estabelecem a situação fática do Município em face do Pacto Regional aderido no
Decreto nº 3.722/2020;
Que há necessidade da 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.
Art. 2º A partir de 11 de agosto de 2020, fica autorizada a abertura e o
funcionamento dos estabelecimentos relacionados no presente decreto, observadas
as regras nele estabelecidas.
Art. 3ºOs estabelecimentos comerciaise de serviços, deverão atender o
protocolo sanitário, bem como devem observar as seguintes regras:
I – Atendimento ao público limitado das 11 às 17 horas de segunda-feira
a sexta-feira e das 9 às 15 horas aos sábados, com capacidade máxima de ocupação
de 40% da capacidade definida no alvará de funcionamento, promovendo o
atendimento preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras de
comorbidades, de modo a reduzir o tempo de exposição;
II – Orientar, 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, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
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III – Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público para uso de funcionários e clientes;
IV – Fornecer a todos os seus empregados ou colaboradores, máscara de
proteção facial, bem como todo e qualquer EPI necessário à atividade, sendo
obrigatório seu uso correto durante todo o expediente; e,
V – Exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os clientes, para
acesso ao estabelecimento, bem como, nas filas locais de espera.
Parágrafo único. Aos estabelecimentos previstos no caput deste artigo
não será permitido os serviços de delivery e drive thru aos sábados.
Art. 4º Os bares e restaurantes deverão atender o protocolo sanitário,
bem como devem observar as seguintes regras:
I – Os estabelecimentos deverão atender, de forma presencial, até no
máximo 40% de sua capacidade, considerada no alvará de funcionamento,
promovendo o atendimento preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras
de comorbidades, de modo a reduzir o tempo de exposição;
II – Distanciamento mínimo de 2,00 (dois) metros, entre as mesas em
todas as dimensões;
III – Orientar, 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, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
IV – Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado atendimento ao público para uso de funcionários e clientes;
V – Fornecer a todos os seus empregados ou colaboradores, máscaras
de proteção facial, bem como todo e qualquer EPI necessário à atividade, sendo
obrigatório seu uso correto durante todo o expediente; e,
VI – Exigir o uso de máscara de proteção facial ao público, para acesso
ao estabelecimento, bem como, nas filas locais de espera.
§ 1º O horário de funcionamento dos bares e lanchonetes será das 14 às
20 horas para atendimento ao público, enquanto que os restaurantes deverão
atender das 10 às 16 horas.
§2º Fora do horário estabelecido no § 1º deste artigo, os bares e
restaurantes somente poderão atender por meio de serviços de delivery e drive thru.
Art. 5º Os salões de beleza, barbearias e afins deverão atender o
protocolo sanitário, bem como devem observar as seguintes regras:
I – Atendimento ao público limitado das 13 às 19 horas, com capacidade
máxima de ocupação de 40% da capacidade definida no alvará de funcionamento,
promovendo o atendimento preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras
de comorbidades, de modo a reduzir o tempo de exposição;
II – Orientar, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de
sinalização no solo, a fim de delimitar e resguardar o cumprimento da distância
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mínima de 1.50 (um metro e meio) entre pessoas, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
III – Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público para uso de funcionários e clientes;
IV – Fornecer a todos os seus empregados ou colaboradores, máscara de
proteção facial, bem como todo e qualquer EPI necessário à atividade, sendo
obrigatório seu uso correto durante todo o expediente; e,
V – Exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os clientes, para
acesso ao estabelecimento, bem como, nas filas locais de espera.
Art. 6º As academias de esportes de todas as modalidades e centros de
ginástica poderão funcionar, observando as seguintes regras:
I - Atendimento ao público limitado a 6 horas diárias devendo fixar em
local visível o horário de funcionamento que poderá ser fracionado, com capacidade
máxima de ocupação de 30% da capacidade definida no alvará de funcionamento,
promovendo o atendimento preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras
de comorbidades, de modo a reduzir o tempo de exposição;
II – Atendimento com agendamento prévio em aulas ou treinos
individuais (sem revezamento em aparelhos), bem como higienizar todos os
equipamentos a cada troca de aluno;
III – Orientar, 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, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
VI – Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os pontos onde é
realizado o atendimento ao público para uso de funcionários e clientes;
V – Fornecer a todos os seus empregados ou colaboradores, máscara de
proteção facial, bem como todo e qualquer EPI necessário à atividade, sendo o
obrigatório seu uso correto durante todo o expediente;
VI – Exigir o uso de máscara de proteção facial de todos os clientes, para
acesso ao estabelecimento, bem como, nas filas locais de espera.
Art. 7º Os eventos, convenções e atividades culturais continuam
suspensos até a classificação da região se manter na fase amarela por pelo menos 28
dias consecutivos.
Art. 8º A fiscalização será exercida por meio da vigilância sanitária,
fiscais de posturas e demais autoridades designadas, devendo inicialmente
promover a orientação e recomendação, e caso não sejam acatadas as
recomendações emitidas pelos órgãos de fiscalização, procederá à notificação do
estabelecimento, aplicando-se o disposto no Código Sanitário Estadual, com
imposição de multas, cassação do alvará e lacração do estabelecimento, sem
prejuízo das demais sanções a serem aplicadas.
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Art. 9º Os estabelecimentos são responsáveis pelo cumprimento das
regras previstas neste Decreto, devendo fiscalizar o pleno atendimento das
disposições pelos empregados elou colaboradores, bem como pelos consumidores.
Art. 10. Os estabelecimentos considerados essenciais, tais como
supermercados, padarias, açougues, farmácias, lojas de materiais de construção,
elétrica e hidráulica poderão funcionar em horário normal do alvará respeitando o
disposto para as regras sanitárias estabelecidas no art. 3º deste Decreto.
Art. 11. O Município de São Manuel deixa de participar do Pacto
Regional aderido no Decreto nº 3.722/2020.
Art. 12. Fica estendida a quarentena por prazo indeterminado.
Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Manuel, 10 de agosto de 2020.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3744 DE 20 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre a obrigatoriedade e a
responsabilidade pessoal dos diretores
municipais
pela
execução
de
procedimentos administrativos, gestão e
prestação de contas das despesas públicas
decorrentes da contratação e/ou aquisição
de bens e serviços, que visem ao
enfrentamento da emergência em saúde
pública decorrente da pandemia pelo novo
Coronavírus (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 artigo78, incisos II e
IX, e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO o Ofício nº 157/2020 GAECO-BAURU, emitido
pelo Exmo. Promotor de Justiça – Secretário Executivo do GAECO (Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado) – Núcleo de Bauru, Sr. Dr. André Gândara
Orlando, com Recomendações expressas quanto aos procedimentos e práticas que
devem ser adotados pela Administração Municipal para a realização de despesas
relacionadas às ações de enfrentamento da COVID-19, especialmente para a
contratação e a aquisição de bens e serviços, em atendimento à Lei de
Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:
Art. 1º É obrigatória a observância e o cumprimento de todas as
Recomendações exaradas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, por meio do Ofício nº
157/2020 GAECO-BAURU, do qual todos os Diretores Municipais tomaram ciência,
conforme registrado no Processo Administrativo nº 3124/1/2020.
Art. 2º. Ficam os Diretores Municipais de São Manuel
pessoalmente responsáveis pelo cumprimento da legislação específica, pela
execução de todos os procedimentos administrativos e pela gestão e prestação de
contas das despesas públicas contraídas pela Administração Municipal em razão da
contratação e/ou aquisição de bens e serviços, que visem ao enfrentamento da
emergência em saúde pública decorrente dapandemia pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), pelo período em que perdurar a situação de calamidade pública
reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 06, de 2020.
Parágrafo único. Cada Diretor responde exclusivamentepela
Diretoria Municipal sob sua titularidade.
Art. 3º. A responsabilidade pessoal de que trata o artigo 2º deste
Decreto abrange as esferas civil, administrativa e criminal, perante todos os órgãos
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de fiscalização, dentre os quais o Ministério Público, os Tribunais Superiores e a
Câmara Legislativa.
Art. 4º. Para maior efetividade da transparência das ações de
enfrentamento da COVID-19 pela Administração Municipal, a Diretoria de
Comunicação deverá publicar todas as informações relacionadas às contratações e
compras públicas, emergenciais ou não, do período de que trata o artigo 2º, no
Portal eletrônico da Prefeitura Municipal de São Manuel.
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 20 de agosto de 2020.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3746 DE 20 DE AGOSTO DE 2020
Altera o Decreto nº 3737, de 10 de agosto
de 2020, que ‘dispõe sobre a evolução do
Município de São Manuel dentro do
“PLANO SÃO PAULO” de combate à
pandemia causada pela COVID-19’.
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município 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 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;
Que o Município de São Manuel encontra-se regionalmente na “Fase 3 –
Amarela do Plano São Paulo;
Que a atualização do plano passou a observar critérios que melhor
estabelecem a situação fática do Município em face do Pacto Regional aderido no
Decreto nº 3.722/2020;
Que há necessidade da adoção de medidas locais para a manutenção da
quarentena e regramento das atividades não essenciais;
DECRETA:
Art. 1º. O Decreto nº 3737, de 10 de maio de 2020, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 3º. (...)
‘I – atendimento ao público limitado das 09 às 17 horas de segunda-feira
a sábado, com capacidade máxima de ocupação de 40% da capacidade definida no
alvará de funcionamento, promovendo o atendimento preferencial de idosos,
gestantes e pessoas portadoras de comorbidades, de modo a reduzir o tempo de
exposição;
(...)
‘Parágrafo único.REVOGADO
“Art. 4º. (...)
‘§ 1º O horário de funcionamento dos bares e lanchonetes será das 14
às 22 horas para atendimento ao público, enquanto que os restaurantes deverão
atender das10 às 14 hs e das 18 às 22 horas.’”
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“Art. 5º (...)
‘I – Atendimento ao público limitado das 11 às 19 horas, com capacidade
máxima de ocupação de 40% da capacidade definida no alvará de funcionamento,
promovendo o atendimento preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras
de comorbidades, de modo a reduzir o tempo de exposição;’”
“Art. 6º (...)
‘I - Atendimento ao público limitado a 8 horas diárias, devendo fixar em
local visível o horário de funcionamento que poderá ser fracionado, com capacidade
máxima de ocupação de 30% da capacidade definida no alvará de funcionamento,
promovendo o atendimento preferencial de idosos, gestantes e pessoas portadoras
de comorbidades, de modo a reduzir o tempo de exposição;’”
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

São Manuel, 20 de agosto de 2020.

RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3753 DE 4 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a retomada das aulas e
atividades presenciais das unidades
escolares da rede municipal de educação de
São Manuel, no ano letivo de 2020, 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 que o Município de São Manuel, através do Decreto
Municipal 3682, de 19 de março de 2020, reconheceu a Situação de Emergência no
Município de São Manuel e definiu a adoção de medidas preventivas de combate ao
vírus COVID-19, dentre elas a Quarentena e o Isolamento Social;
Considerando as normas e condições de segurança sanitária
estabelecidas no Decreto Estadual nº 65.061, de 13 de julho de 2020, que “Dispõe
sobre a retomada das aulas e atividades presenciais, no contexto da pandemia de
COVID-19”, com as alterações que lhe deram o Decreto Estadual nº 65.140, de 19 de
agosto de 2020;
Considerando a Resolução SEDUC 61, de 31-08-2020, que estabelece
que as unidades escolares de educação básica da rede municipal de ensino,
observados os parâmetros de classificação epidemiológica constantes do Plano São
Paulo, instituído pelo Decreto nº 64.994, de 28-05-2020, podem retomar as aulas e
oferecer atividades presenciais aos alunos a partir de 8 de setembro de 2020, desde
que precedida de consulta junto à comunidade escolar, observadas as condições e
limites estabelecidos no Decreto Estadual nº 65.061, de 13-07-2020, e atendidas as
diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano São Paulo, aplicável a todos
os setores, empresas e estabelecimentos, complementadas pelas medidas
constantes nos Protocolos Específicos para o Setor da Educação;
Considerando que, segundo a Resolução SEDUC 61, a participação dos
estudantes nas atividades presenciais não é obrigatória;
Considerando que, segundo Consulta Pública realizada junto aos pais e
responsáveis pelos estudantes da rede municipal de educação, 87,7% não levariam
os alunos às atividades presenciais, mesmo que os protocolos sanitários estejam de
acordo com a legislação, e também que 92,9% têm participado das atividades
didáticas oferecidas à distância;
Considerando que até o momento não houve uma queda significativa
no índice de contaminação e transmissão pelo vírus do COVID-19 entre os
munícipes;

49

Considerando que as unidades escolares da rede municipal de
educação de São Manuel ainda não foram avaliadas pelo Comitê de Saúde quanto
aos protocolos sanitários já adotados; e
Considerando o posicionamento do Conselho Municipal de Educação
que é contrário à retomada das aulas e atividades presenciais dos estudantes,
enquanto todos os itens das Resoluções emanadas do Plano São Paulo, e outras
entidades ligadas às áreas de Saúde e Educação, não forem plenamente atendidas;
DECRETA:
Art. 1º. As unidades escolares de educação básica e fundamental da
rede pública e das instituições privadas do Município de São Manuel poderão
retomar as aulas e oferecer atividades presenciais aos seus alunos a partir de 8 de
outubro de 2020, desde que todos os protocolos sanitários e epidemiológicos sejam
atendidos, de acordo com as diretrizes sanitárias do Protocolo Intersetorial do Plano
São Paulo, aplicável a todos os setores, empresas e estabelecimentos,
complementadas pelas medidas constantes nos Protocolos Específicos para o Setor
da Educação, e outras que vierem a ser editadas pelos órgãos competentes.
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
São Manuel, 4 de setembro de 2020.
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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INFRAESTRUTURA ADICIONAL
PARA COMBATE
CONVÊNIO COM O HOSPITAL DAS CLÍNICAS
SÃO MANUEL ASSINA CONVÊNIO COM O HC PARA TESTE DE PCR DA COVID-19
No dia 16 de julho, no salão
nobre da Faculdade de Medicina
do HC da Unesp de Botucatu, o
prefeito Ricardo Salaro assinou
convênio
juntamente
com
outras nove cidades do Polo
Cuesta, para a realização de
testes de diagnóstico RT-PCR da
COVID-19 pelo Hemocentro do
hospital.
São signatários deste convênio os Municípios de: Areiópolis, Bofete, Cesário
Lange, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, São Manuel e Torre de
Pedra, que fazem a coleta dos exames para o HC, que ficaram responsável por
processar as amostras e enviar os resultados dos exames.
Os teste através do diagnóstico pelo RT-PCR possibilita ter a certeza da
contaminação ou não pelo vírus.
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ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA
QUADROS ESTATÍSTICO DE EVOLUÇÃO

53

54

55

56

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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RECURSOS APLICADOS NO
COMBATE À PANDEMIA
RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
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DOAÇÕES E PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE E INICIATIVA
PRIVADA
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A Diretoria da Promoção Social deu continuidade na ações em
enfretamento da pandemia do coronavírus, realizou monitoramento dos “planos de
contingenciamento” e “planos de ação” das parcerias dos serviços executados pelo
terceiro setor (13 serviços realizados por 10 OSC’s).
No monitoramento dos
planos de contingenciamento, foi
periodicamente avaliado todos os objetivos e metas da execução dos serviços
socioassistenciais neste “novo normal”, de modo a garantir a continuidade da oferta
de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições
que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS (Sistema
Único de Assistência Social), bem como reorganizar as ofertas, considerando as
demandas locais das populações mais vulneráveis e em risco social, que em virtude a
pandemia tiveram um agravo. Desta forma, a Diretoria da Promoção Social
fortaleceu os serviços socioassistenciais que possuíam público no grupo de risco do
COVID-19, intensificando as medidas de proteção nos atendimentos. Em conjunto
com o Conselho Municipal de Assistência Social, foi reavaliado constantemente as
ações, fortalecendo na execução os serviços necessários, como da Abordagem Social
e o PAEFI.
Foi dado continuidade na reestruturação 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. O
Fundo Social captou doações de alimentos que foram ofertadas as famílias em
vulnerabilidade social. Também houve intensificação dos benefícios eventuais de
acordo com legislação vigente por se tratar de calamidade pública, sendo que todos
os benefícios foram concedidos através de avaliação técnica. Houveram orientações
na garantia do direito dos auxílios emergenciais do Governo Federal. Também houve
direcionamento de doações e compra de alimentos proteicos para os idosos da
Pousada da Colina, conforme disposto na Portaria do Ministério da Cidadania
369/2020.
A Diretoria de Promoção Social continuou com protocolos necessários
em todos os serviços, conforme normativas federais e estaduais do SUAS,
suspendendo as atividades coletivas, mantendo os atendimentos presenciais
individualizados que sejam urgentes/graves ou com prévio agendamento remoto e
dando suporte por telefone, celular e mensagens para orientações diversas,
principalmente apoiando no pedido de auxílio emergencial, também em todos os
serviços foram disponibilizados equipamentos de segurança como álcool em gel,
luvas e mascaras para os trabalhadores e usuários em atendimento. Os atendidos
nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estão tendo assistência a
distância com contatos via telefone e celular, devido a suspensão dos atendimentos
coletivos, e deste modo o CMAS, deliberou que seja realizado uma campanha em
rede pela Proteção Social Básica e pela Especial de Média Complexidade, de modo
assegurar a orientação das famílias atendidas.
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Os trabalhadores do SUAS continuaram nas capacitações, entretanto,
de forma não presencial através de plataformas ofertadas. As visitas domiciliares
continuaram de forma mais rápida e sem contatos com medidas de segurança. O
Programa Criança Feliz continuou com as visitas domiciliares necessárias, orientando
as famílias cadastradas no programa sobre higienização e cuidados preventivos
contra o coronavirus com materiais informativos e produtos de higiene, entregou
kits infantis de higiene bucal “Dr. Dentuço” doados pelo Comitê Estadual do
Programa Criança Feliz, que além das crianças da faixa etária assistida, os irmãos que
compõem o núcleo familiar também receberam os kits, além de máscaras de
proteção individual.
A Diretoria da Promoção Social, através dos serviços CREAS e CRAS
em conjunto com
o patrulhamento Maria da Penha realizaram um trabalho
informativo sobre a violência doméstica e divulgação de canais de denúncias através
de materiais informativos entregues em visitas domiciliares obedecendo todos os
critérios de higiene e orientações sanitárias, afim conscientizar as vítimas a
denunciarem seus agressores, que em virtude da pandemia teve o aumento
significativo de agressões ou tentativas.

doações:

. O Fundo Social de Solidariedade de São Manuel recebeu as seguintes

Mês

Cesta
Alimentos

Julho

70 unidades

Posto de Gasolina Xitão

Agosto

70 unidades

Posto de Gasolina Xitão

1 unidade

Nelson Policarpo

1 unidade

Usina São Manoel

300 unidades

Bracell

2 unidades

Usina São Manoel

Setembro

de Origem
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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.

USO DAS MÍDIAS SOCIAIS
Facebook

Instagram
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CARTAZES E PANFLETOS
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Peça Digital e material impresso: “OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS.”
(10/07/2020)

Peça: SELO “USE MÁSCARA”. (01/07/2020)
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Peça Digital: “RETOMADA CONSCIENTE!” (14/07/2020)

Peça Digital: “RETOMADA CONSCIENTE!” (28/07/2020)
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Peça Digital: “RETOMADA CONSCIENTE!” (11/08/2020)
72

Peça Impressa: Informativo (06/08/2020)
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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 julho, agosto e setembro.

BOLETINS DIÁRIOS
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JULHO

75

76

77

78

79

AGOSTO

80

81

82

83

SETEMBRO
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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.

86

TELEVISÃO
16/07/2020 – “NA FASE LARANJA, SÃO MANUEL PERMITE ABERTURA DE BARES,
RESTAURANTES E SALÕES DE BELEZA” - Bom dia Cidade
16/07/2020 – “SÃO MANUEL FLEXIBILIZA QUARENTENA ALÉM DO PERMITIDO NO
PLANO SÃO PAULO” – Tem notícias 1ª edição
17/08/2020 – “FESTA EM CLUBE AS MARGENS DO RIO TIETÊ GERA AGLOMERAÇÃO
DE PESSOAS EM SÃO MANUEL” - Tem notícias 1ª edição
18/08/2020 – “DIRETORIA DO CLUBE DE SÃO MANUEL ONDE TEVE FESTA FAZ
REUNIÃO PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES “- Tem notícias 1ª edição
09/09/2020- “PREFEITURA DE SÃO MANUEL PRORROGA RETORNO ÁS ATIVIDADES
PRESENCIAIS NAS ESCOLAS” – Bom Dia Cidade

87

88

COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
www.sivepgrial.saude.gov.br
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www.notifica.saude.gov.br

CLIPPING
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93

94

05/08 - PSICÓLOGO DO POSTO DE SAÚDE RAPHAEL LHAMAS FRANCO FALA SOBRE O ISOLAMENTO
SOCIAL
05/08 - DECISÃO DO STF RECONHECE O CORONAVÍRUS COMO ACIDENTE DE TRABALHO
07/08 - TESTES RÁPIDOS SÃO REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE NOS SERVIDORES DO
PRÉDIO DA PREFEITURA
09/08 - TESTES RÁPIDOS FORAM REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE NOS SERVIDORES DO
PRÉDIO DA PREFEITURA, APÓS UM SERVIDOR TESTAR POSITIVO
10/08 - SÃO MANUEL VOLTA PARA A FASE AMARELA QUE PERMITE O FUNCIONAMENTO
INCLUSIVE DAS ACADEMIAS
11/08 - JOVENS IGNORAM PANDEMIA E FAZEM “PANCADÃO” NO BAIRRO DA SÃO GERALDO EM
SÃO MANUEL
20/08 - COMÉRCIO SERÁ AUTORIZADO A ABRIR POR 8 HORAS
25-09 - 33 PESSOAS TESTARAM POSITIVO PARA COVID -19 NESTA ÚLTIMA SEMANA,
PREOCUPANDO A DIRETORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
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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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