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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 terceiro emitido, descreve as ações tomadas no período de 01
de outubro de 2020 a 31 de dezembro 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 14.115, de 29.12.2020
Publicada no DOU de 29.12.2020 - Edição
extra

Estabelece o aumento da participação da
União no Fundo Garantidor de Operações
(FGO), no montante equivalente ao dos
recursos devolvidos à União em
conformidade com os §§ 4º e 5º do art. 10
da Lei nº 14.043, de 19 de agosto de
2020. Mensagem de veto

Lei nº 14.114, de 29.12.2020
Publicada no DOU de 29.12.2020 - Edição
extra

Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União, em favor de
diversos órgãos do Poder Executivo,
crédito
especial
no
valor
de
R$ 4.223.266.669,00, para os fins que
especifica.

Lei nº 14.107, de 3.12.2020
Publicada no DOU de 4.12.2020

Abre crédito extraordinário em favor do
Ministério da Saúde, no valor de
R$
1.994.960.005,00,
(um
bilhão,
novecentos e noventa e quatro milhões,
novecentos e sessenta mil e cinco reais),
para o fim que especifica; e dá outras
providências.

Lei nº 14.075, de 22.10.2020
Publicada no DOU de 23.10.2020

Dispõe sobre a conta do tipo poupança
social digital; e altera as Leis nos 13.982, de
2 de abril de 2020, e 14.058, de 17 de
setembro de 2020.

Lei nº 14.073, de 14.10.2020
Publicada no DOU de 15.10 de 2020

Dispõe
sobre
ações
emergenciais
destinadas ao setor esportivo a serem
adotadas durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020;
e altera as Leis nos 9.615, de 24 de março
de 1998, e 13.756, de 12 de dezembro de
2018. Mensagem de veto

Lei nº 14.072, de 14.10.2020
Publicada no DOU de 15.10.2020

Autoriza a prorrogação de contratos por
tempo determinado no âmbito do
Ministério da Saúde e do Ministério da
Educação. Mensagem de veto

4

Lei nº 14.068, de 1º.10.2020
Publicada no DOU de 2.10 de 2020

Abre crédito extraordinário em favor de
Encargos Financeiros da União, no valor
de R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de
reais), para o fim que especifica; e dá
outras providências.

Lei nº 14.067, de 1º.10.2020
Publicada no DOU de 2.10 de 2020

Abre crédito extraordinário em favor do
Ministério da Saúde, no valor de
R$ 4.489.224.000,00 (quatro bilhões,
quatrocentos e oitenta e nove milhões,
duzentos e vinte e quatro mil reais), para
o fim que especifica.

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

DECRETOS FEDERAIS
Decreto nº 10.594, de 29.12.2020
Publicado no DOU de 29.12 de 2020 Edição extra

Prorroga, de ofício, a vigência de
convênios, contratos de repasse, termos
de fomento, termos de colaboração,
termos de parceria, termos de
compromisso e outros instrumentos
congêneres, celebrados pelos órgãos e
entidades da administração pública
federal para transferências de recursos da
União.

Decreto nº 10.579, de 18.12.2020
Publicado no DOU de 18.12 de 2020 Edição extra

Estabelece regras para a inscrição de
restos a pagar das despesas de que trata o
art. 5º da Emenda Constitucional nº 106,
de 7 de maio de 2020, e dá outras
providências.

Decreto nº 10.543, de 13.11.2020
Publicado no DOU de 16.11 de 2020

Dispõe sobre o uso de assinaturas
eletrônicas na administração pública
federal e regulamenta o art. 5º da Lei nº
14.063, de 23 de setembro de 2020,
quanto ao nível mínimo exigido para a
assinatura eletrônica em interações com o
ente público.

Decreto nº 10.538, de 3.11.2020
Publicado no DOU de 4.11 de 2020

Desobriga o conscrito dispensado do
Serviço Militar Obrigatório de participar
da cerimônia de juramento à Bandeira
Nacional, em caráter emergencial e
temporário, durante a vigência da
declaração de emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente da covid-19.
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Decreto nº 10.537, de 28.10.2020
Publicado no DOU de 29.10 de 2020

Altera o art. 154 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto
nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e o art. 1º
do Decreto nº 10.413, de 2 de julho de
2020, que 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.

Decreto nº 10.517, de 13.10.2020
Publicado no DOU de 14.10 de 2020

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 10.504, de 2.10.2020
Publicado no DOU de 2.10 de 2020 - Edição
extra

Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, que regulamenta o
Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF.

Decreto nº 10.503, de 2.10.2020
Publicado no DOU de 2.10 de 2020 - Edição
extra

Prorroga a aplicação da redução das
alíquotas de tributos de que tratam o
Decreto nº 10.285, de 20 de março de
2020, o Decreto nº 10.302, de 1º de abril
de 2020, o Decreto nº 10.318, de 9 de
abril de 2020, e o Decreto nº 10.352, de
19 de maio de 2020.

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

PORTARIAS FEDERAIS
Portaria nº 648, de 23.12.2020
Publicada no DOU de 23.12.2020 - Edição
extra B

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

Portaria nº 630, de 17.12.2020
Publicada no DOU de 17.12.2020 - Edição
extra B

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 615, de 11.12.2020
Publicada no DOU de 11.12.2020 - Edição
extra C

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

Portaria nº 102, de 9.12.2020
Publicada no DOU de 10.12.2020

Estabelece orientações para aretomada
das atividades presenciais de forma
gradual e segura dos servidores e
empregados públicos em exercício nos
órgãos da Presidência da República.

Portaria nº 518, de 12.11.2020
Publicada no DOU de 12.11.2020 - 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.

Portaria nº 22.647, de 21.10.2020
Publicada no DOU de 21.10.2020 - Edição
extra

Altera parcialmente grupos de natureza
de despesa, constantes do Anexo I da
Medida Provisória no 967, de 19 de maio
de 2020, convertida na Lei nº 14.055, de
10 de setembro de 2020, no âmbito do
Ministério da Saúde, no valor de
R$ 444.900.000,00.

Portaria nº 509, de 21.10.2020
Publicada no DOU de 21.10.2020 - Edição
extra

Prorroga o prazo estabelecido na Portaria
nº 366, de 22 de abril de 2020, que
dispõe acerca de medidas para o
enfrentamento da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional, em
decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19), no âmbito
do Programa Criança Feliz/Primeira
Infância no SUAS.

Portaria nº 478, de 14.10.2020
Publicada no DOU de 14.10.2020 - 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.

Portaria nº 470, de 2.10.2020
Publicada no DOU de 5.10.2020

Dispõe sobre a restrição excepcional e
temporária deentrada no País de
estrangeiros,
de
qualquernacionalidade,
conforme
recomendação da AgênciaNacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm
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MEDIDA PROVISÓRIA FEDERAL
Medida Provisória nº 1.024, de
31.12.2020
Publicada no DOU de 31.12.2020 Edição extra

Altera a Lei nº 14.034, de 5 de agosto de
2020, para prorrogar o prazo de vigência de
medidas emergenciais para a aviação civil
brasileira em razão da pandemia da covid-19.

Medida Provisória nº 1.023, de
31.12.2020
Publicada no DOU de 31.12.2020 Edição extra

Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, para dispor sobre o benefício de
prestação continuada.

Medida Provisória nº 1.020, de
29.12.2020
Publicada no DOU de 29.12.2020 Edição extra

Abre crédito extraordinário, em favor de
Encargos Financeiros da União, no valor de
R$ 10.193.233.748,00, para o fim que
especifica, e dá outras providências.

Medida Provisória nº 1.019, de
29.12.2020
Publicada no DOU de 29.12.2020 Edição extra

Altera a Lei nº 14.017, de 29 de junho de
2020, para dispor sobre a execução e os
prazos para realização das ações
emergenciais destinadas ao setor cultural.

Medida Provisória nº 1.015, de
17.12.2020
Publicada no DOU de 17.12.2020 Edição extra

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Saúde, no valor de
R$ 20.000.000.000,00, para o fim que
especifica.

Medida Provisória nº 1.008, de
26.10.2020
Publicada no DOU de 27.10.2020

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Cidadania, no valor de
R$ 228.000.000,00, para o fim que
especifica, e dá outras providências.

Medida Provisória nº 1.007, de
2.10.2020
Publicada no DOU de 5.10 de 2020

Abre crédito extraordinário, em favor do
Ministério da Economia, no valor de
R$ 98.270.969,00, para os fins que
especifica.

Medida Provisória nº 1.006, de
1º.10.2020
Publicada no DOU de 2.10 de 2020

Aumenta a margem de crédito consignado
dos
titulares
de
benefícios
de
aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social durante o período da
pandemia de covid-19.

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

RESOLUÇÃO FEDERAL
Resolução nº 11, de 25.11.2020
Publicada no DOU de 26.11.2020

Institui Grupo de Trabalho para a
coordenação das medidas de proteção
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e a prestação de contas de benefícios,
em resposta aos impactos relacionados
ao coronavírus, no âmbito do Comitê
de Crise da covid-19.
Resolução nº 10, de 25.11.2020
Publicada no DOU de 26.11.2020

Dispõe sobre a definição de
responsabilidades entreo Ministério da
Economia, o Ministério da Cidadaniae
o Ministério da Saúde em relação às
demandas porproteção social no
combate à covid-19.

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

DECRETOS ESTADUAIS

Nº 65.320, de 30/11/2020

Estende a medida de quarentena até 4 de janeiro de
2021 de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020.

Nº 65.319, de 30/11/2020

Altera o Anexo II 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 65.295, de 16/11/2020

Estende a medida de quarentena até 16 de dezembro
de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de
2020.

Nº 65.237, de 09/10/2020

Estende a medida de quarentena até 16 de novembro
de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de
2020.

Nº 65.234, de 08/10/2020

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

Nº 65.320, de 30/11/2020

Estende a medida de quarentena até 4 de janeiro de
2021 de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de
março de 2020.

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

DECRETO Nº 3764 DE 5 DE OUTUBRO DE 2020
Autoriza o funcionamento facultativo
de estabelecimentos comerciais nos
dias de feriado nacional que
especifica, no contexto da pandemia
de
COVID-19,
e
dá
outras
providências.
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de São Manuel,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78,
incisos IX c/c artigo 103, I, “i”, da Lei Orgânica Municipal, e
CONSIDERANDO:
I – 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;
II – O Decreto Municipal 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”, com as alterações do Decreto
Municipal nº 3746 de 20 de agosto de 2020;
III – Que o Município de São Manuel encontra-se regionalmente na
“Fase 3 – Flexibilização (Amarela) do Plano São Paulo;
IV - Que o Poder Executivo Municipal tem competência para
estabelecer ações de interesse local, nos termos do artigo 198, I da Constituição
Federal, consoante decisão lavrada pelo Supremo Tribunal Federal na Medida
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341, em que foi Relator o
Ministro Marco Aurélio;
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento facultativo dos
estabelecimentos comerciais instalados no Município de São Manuel, de acordo com
as normas e horários estabelecidos no Decreto Municipal 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”, com as
alterações do Decreto Municipal nº 3746 de 20 de agosto de 2020, nos dias 12 de
outubro e 02 de novembro de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Manuel, 5 de outubro de 2020.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3781 DE 19 DE NOVEMBRO 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 (Flexibilização) do “Plano São Paulo” há mais de 28 dias; e
A necessidade de adoção de medidas locais para a manutenção da
quarentena e regramento das atividades não essenciais;
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a prática do distanciamento social como forma
de evitar a transmissão comunitária da COVID-19 e proporcionar o achatamento da
curva de proliferação do vírus no Município de São Manuel.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciaise de serviços, em
funcionamento no Município de São Manuel, deverão atender os protocolos
sanitários gerais, determinados pelos órgãos competentes, bem como observar as
seguintes regras:
I – atendimento ao público reduzido a 10 (dez) horas diárias, de
segunda-feira a sábado, e adoção de protocolo sanitário setorial específico;
II – ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local,de
acordo com o alvará de funcionamento;
III - orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de
sinalização no solo, a fim de delimitar e resguardar o cumprimento da distância
mínima de 1,50 (um metro e meio) entre pessoas, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
IV – disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos
onde é realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
V – fornecimento de máscara de proteção facial, bem como todo e
qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) necessário à atividade, a todos os
seus empregados ou colaboradores, para usocorreto e obrigatório durante todo o
expediente; e
VI – exigência do uso de máscara de proteção facial a todos os
clientes, para acesso e permanência no estabelecimento, bem como nas filas locais
de espera.
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Parágrafo único. O horário especial do comércio, decorrente de
datas especiais, eventos específicos ou final de ano, será regulamentado por Decreto
específico.
Art. 3º Os bares, lanchonetes, restaurantes e similares deverão
atender aos protocolos sanitários gerais, determinados pelos órgãos competentes,
bem como devem observar as seguintes regras:
I – atendimento ao público reduzido a 10 (dez) horas diárias, e
adoção de protocolosanitário setorial específico;
II-ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local, de
acordo com o alvará de funcionamento;
III–atendimento presencial somente em áreas arejadas ou ao ar
livre;
IV – distanciamento mínimo de 2,00 (dois) metros, entre as mesas
em todas as dimensões;
V – orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de
sinalização no solo, a fim de delimitar e resguardar o cumprimento da distância
mínima de 1.50 (um metro e meio) entre pessoas, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
VI – disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos
onde é realizado atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
VII – fornecimento de máscaras de proteção facial, bem como todo
e qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) necessário à atividade,a todos
os seus empregados ou colaboradores, para usocorreto e obrigatório durante todo o
expediente; e
VIII – exigência do uso de máscara de proteção facial ao público,
para acesso e locomoção dentro do estabelecimento, bem como nas filas locais de
espera.
§ 1º O horário de funcionamento dos bares, lanchonetes,
restaurantese similares, para consumo local, será até às 22 horas, observado o inciso
I do caput deste Decreto.
§ 2º Fora do horário estabelecido no § 1º deste artigo, os bares,
lanchonetes, restaurantes e similares somente poderão atender por meio de
serviços de delivery e drive thru.
Art. 4º Os salões de beleza, barbearias e similares deverão atender
aos protocolos sanitários gerais, determinados pelos órgãos competentes, bem
como observar as seguintes regras:
I – atendimento ao público reduzido a 10 (dez) horas diárias, e
adoção de protocolo sanitário setorial específico;
II - ocupaçãomáxima limitada a40% da capacidade do local, de
acordo com oalvará de funcionamento;
III –orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de
sinalização no solo, a fim de delimitar e resguardar o cumprimento da distância
mínima de 1,50 (um metro e meio) entre pessoas, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
IV – disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos
onde é realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
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V – fornecimento de máscara de proteção facial, bem como todo e
qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) necessário à atividade,a todos os
seus empregados ou colaboradores, para uso correto e obrigatório durante todo o
expediente; e,
VI – exigência de uso de máscara de proteção facial a todos os
clientes, para acesso e permanência no estabelecimento, bem como nas filas locais
de espera.
Art. 5º As academias de esportes de todas as modalidades, centros
de ginástica e similaresdeverão atender aos protocolos sanitários gerais,
determinados pelos órgãos competentes, bem como observar as seguintes regras:
I – atendimento ao público reduzido a 10 (dez) horas diárias, e
adoção de protocolo sanitário setorial específico;
II-ocupação máxima limitada a 30% da capacidade do local, de
acordo com o alvará de funcionamento;
III – agendamento prévio com hora marcada, para aulas ou práticas
individuais;
IV – higienização, com álcool em gel 70%, de todos os
equipamentos e aparelhos a cada troca ou uso de aluno;
V – orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de
sinalização no solo, a fim de delimitar e resguardar o cumprimento da distância
mínima de 1,50 (um metro e meio) entre pessoas, em filas locais de espera, a fim de
evitar aglomerações;
VI – disponibilização de álcool em gel 70% em todos os pontos
onde é realizado o atendimento ao público, para uso de funcionários e clientes;
VII – fornecimento demáscara de proteção facial, bem como todo e
qualquer EPI (Equipamento de Proteção Individual) necessário à atividade,a todos os
seus empregados ou colaboradores, para uso correto e obrigatório durante todo o
horário de expediente;
VIII – exigência de uso de máscara de proteção facial a todos os
clientes, para acesso e permanênciano estabelecimento, bem como nas filas locais
de espera.
Art. 6º Fica permitida a realização de eventos, convenções e
atividades culturais, devendo ser atendidos todos os protocolos sanitários gerais,
determinados pelos órgãos competentes, bem como observadas as seguintes regras:
I –adoção de protocolo sanitário setorial específico;
II - ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local, de
acordo com o alvará de funcionamento;
III – obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos
marcados, a fim de delimitar e resguardar o cumprimento da distância mínima de
1,50 (um metro e meio) entre pessoas, inclusive em filas locais de espera;
IV – proibição de atividades com público em pé;
V – exigência de uso de máscara de proteção facial aos funcionários
e ao público, para acesso e permanênciano local, bem como nas filas locais de
espera;
VI – disponibilização de álcool em gel 70% no local, para uso dos
funcionários e do público geral.
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Parágrafo único. Será permitida a venda de ingressos de eventos
culturais em bilheterias físicas, desde que respeitados todos os protocolos sanitários
e de distanciamento de que trata este Decreto.
Art. 7º A fiscalização será exercida pela Prefeitura Municipal de São
Manuel, por meio dos seus agentes de fiscalização.
Parágrafo único. O agente de fiscalização deverá, inicialmente,
emitir Orientações, por escrito, ao estabelecimento que não esteja conforme às
determinações e protocolos sanitários fixados no presente Decreto, e, caso estas não
sejamacatadas, procederá à Notificação e Autuação do estabelecimento, para fins de
aplicação de penalidades de multas, conforme Anexo I, parte integrante deste
Decreto, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, como cassação do alvará e
lacração do estabelecimento.
Art. 8º Os estabelecimentos são responsáveis pelo cumprimento
das regras previstas neste Decreto, devendo fiscalizar o pleno atendimento das
disposições pelos empregados e/ou colaboradores, bem como pelos clientes e
consumidores.
Art. 9º Os estabelecimentos considerados essenciais, tais como
supermercados, padarias, açougues, farmácias, lojas de materiais de construção,
elétrica e hidráulica poderão funcionar em horário normal, de acordo com o alvará
de funcionamento, respeitadas as normas e protocolos sanitários gerais e setoriais.
Art. 10 Fica estendida a quarentena até 16 de dezembro de 2020.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3737, de 10 de
agosto de 2020 e o Decreto nº 3746, de 20 de agosto de 2020.
São Manuel, 19 de novembro de 2020.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I - PENALIDADES
VALORES DE MULTA (R$)
DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO
LEVE
GRAVE
GRAVÍSSIMA
1.Não observar a ocupação máxima
898,50
permitida para o local
2.Não fixar a placa na entrada do
estabelecimento com a lotação máxima
337,00
permitida para o local
3.Não sinalizar ou sinalizar de forma
337,00
irregular filas e locais suscetíveis a
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concentração de pessoas
4.Não disponibilizar itens obrigatórios de
higiene pessoal, previstos nos protocolos
898,50
específicos, ou disponibilizá-los em
quantidade insuficiente
5.Não realizar ou realizar de forma
inadequada as providências de sanitização
898,50
previstas nos protocolos específicos
6.Não realizar a medição obrigatória de
temperatura, de acordo com os
337,00
protocolos específicos
7.Propiciar aglomeração ou não tomar
medidas para assegurar o distanciamento
3.201,45
social, de acordo com os protocolos
específicos
8.Não realizar qualquer das ações de
comunicação, previstas nos protocolos
168,50
específicos
9.Manter clientes em sala de espera, sem
observância do distanciamento mínimo
898,50
entre pessoas e assentos, de acordo com
os protocolos específicos
10.Permitir a entrada de pessoas que não
estejam utilizando máscara em
estabelecimentos, ou manter pessoas no
898,50
estabelecimento sem os equipamentos de
proteção individual,de acordo com os
protocolos específicos
11.Entrar ou permanecer sem máscara
facial em estabelecimento, local público
168,50
ou privado - aplicável à pessoa sem
máscara
12.Realizar festas ou eventos suscetíveis à
aglomeração de pessoas, em desacordo
3.201,45
com as regras estabelecidas
13.Realizar atividades esportivas, em
1.797,31
desacordo com as regras estabelecidas
14.Realizar o atendimento ao público em
1.797,31
desacordo com os horários estabelecidos
15.Descumprir qualquer outra medida
prevista nos protocolos específicos e não 168,50
previstas nos demais itens.
Obs: Em caso de reincidência, o valor da multa será majorado em 50% o valor
previsto na tabela.
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DECRETO Nº 3793 de 21 de dezembro de 2020
Altera o regime de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais
quanto ao horário e venda de
bebidas e dá outras providências
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de São Manuel, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78, incisos IX e
XXVIII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO:
1. A alteração promovida pelo Estado de São Paulo quanto ao horário
de venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais;
2. O aumento de casos de contaminação por COVID19 nos últimos 15
dias;
3. O aumento no número de festas clandestinas sem autorização do
Município e em completa discordância com as leis.
DECRETA:
Art. 1º Os Bares, Restaurantes, Lanchonetes, Padarias e demais
estabelecimentos comerciais que vendam bebidas alcoólicas ficam proibidos de
vende-las a partir das 20 horas.
§ 1º Os estabelecimentos elencados no inciso anterior poderão funcionar
até as 22 horas.
§ 2º Após às 22 horas, desde que de portas fechadas será tolerado a
permanência dos clientes por até 1 hora para que possam terminar a refeição e
pagar a sua conta.
§ 3º A tolerância quanto ao não uso de máscaras nesses
estabelecimentos fica adstrita exclusivamente a permanência do cliente em sua mesa,
devendo o estabelecimento exigir que no deslocamento pelo local, o cliente esteja
utilizando-a, sob pena de responsabilização do estabelecimento.
Art. 2º Os proprietários de imóveis que os locarem para a realização de
festas clandestinas (sem autorização do Poder Público), serão multados
independentemente de a festa estar ou não dentro das especificações sanitárias.
Parágrafo único. Considera-se “festa clandestina” a utilização comercial
de imóvel para aluguel sem fins residenciais, cujo objetivo seja a promoção de festas
particulares em locais sem alvará de funcionamento, auto de vistoria do Corpo de
Bombeiros, habite-se ou qualquer outra autorização pertinente a regularização.
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Art. 3º No ato da fiscalização em face do disposto no artigo anterior, o
agente municipal de fiscalização autuará o responsável pela festa nos termos da lei e
multará o proprietário do imóvel locado irregularmente em R$ 10.000,00.
Art. 4º O proprietário terá prazo de 15 dias para apresentar defesa escrita
e a critério da fiscalização, poderá ser elaborado um Termo de Ajustamento de
Conduta - TAC, desde que:
a) O Proprietário não seja reincidente;
b) O imóvel seja completamente regularizado quando estiver em
desconformidade com a legislação; e,
c) Reconhecer a infração cometida.
Art. 5º Firmado o TAC, pelo prazo máximo de 180 dias, suspenderá a
autuação e ficará o proprietário ciente de que no caso de reincidência, o TAC será
automaticamente extinto e a multa será aplicada em dobro, sem prejuízo das novas
autuações decorrentes do descumprimento.
Art. 6º No caso de o proprietário não manifestar em sua defesa o
interesse no TAC, compete ao Chefe imediato do agente fiscalizador decidir acerca da
autuação, após parecer jurídico acerca do caso.
Art. 7º Se o Chefe imediato reconhecer justo motivo na defesa,
consubstanciado em abuso de autoridade ou cometimento de ilegalidade por parte
dos agentes de fiscalização, este determinará o cancelamento da autuação.
Art. 8º No caso de não haver justo motivo para o cancelamento, a multa
será lavrada e o proprietário do imóvel terá 30 dias para recolher os valores aos
cofres públicos sob pena de inscrição na Dívida Ativa.
Parágrafo único. No caso de descumprimento do TAC aplica-se o disposto
neste artigo, após ouvido o proprietário no prazo de 15 dias da notificação do
descumprimento do termo.
Art. 9º o Comércio Geral, no âmbito do Município de São Manuel, poderá
funcionar, a critério de cada estabelecimento durante o período compreendido das 9
horas da manhã às 17 horas da tarde no dia 26 de dezembro de 2020
Art. 10.Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Manuel, 21 de dezembrode 2020.
RICARDO SALARO NETO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 3800 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020
Adota as restrições excepcionais
relativas ao Plano São Paulo e dá
outras providências
RICARDO SALARO NETO, Prefeito do Município de São Manuel, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 78, incisos IX e
XXVIII da Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO:
4. O Decreto Estadual quanto a inclusão de todo o Estado de São
Paulo na fase vermelha do “Plano São Paulo”;
5. O aumento de casos de contaminação por COVID19 nos últimos 15
dias;
6. A obrigação do Município em acatar o Decreto Estadual.
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído no Município de São Manuel a fase vermelha do
“Plano São Paulo” nos dias 25, 26 e 27 de dezembro de 2020 e dias 1, 2 e 3 de janeiro
de 2021.
Art. 2º Somente poderão funcionar com atendimento ao público no
período indicado no artigo anterior, as seguintes atividades essenciais, desde que
atendido os requisitos de segurança:
I – Comércios de vendas de Alimentos compreendidos:
a) Supermercados;
b) Mercados;
c)Minimercados;
d) Mercearias;
e) Açougues;
f) Quitandas;
g)Padarias; e,
h) Casas de ração e alimentos para animais e assemelhados;
II – Prestadores de Serviços e Abastecimento, compreendidos:
a) Armazéns;
b) Oficinas Mecânicas e Borracharias;
c)Postos de Combustíveis e derivados;
d) Revendas de Gases;
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e) Transportadoras;
f) Hotéis;
g)Serviços de entrega de mercadorias; e,
h) Bancas de Jornal.
III – Serviços e Comércios de Saúde e Higiene:
a) Consultórios Médicos e Veterinários;
b) Consultórios Odontológicos;
c)Clínicas de Fisioterapia;
d) Farmácias;
e) Armazéns de Materiais de Limpeza;
f) Lavanderias; e,
g)Serviços de Limpeza.
IV – As atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º Decreto Federal nº
10.282 de 20 de março de 2020.
V – Os serviços ambulantes de alimentos de primeira necessidade,
consubstanciado nos itens que compõe a cesta básica, observando que a venda
deverá ocorrer de “porta em porta” não se permitindo o acúmulo de pessoas na rua,
calçadas e adjacentes.
VI – Os comércios de vendas de materiais de construção, elétricos e
hidráulicos poderão funcionar de portas abertas, com atendimento ao público,
desde que garantam toda a segurança e higiene necessária para evitar a propagação
e contágio do Coronavírus.
§ 1º Não se enquadram no inciso I deste artigo, os estabelecimentos
comerciais que, apesar do registro da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE) indicarem uma das atividades acima, exerçam atividades
preponderantemente distintas, tais como redes de varejo de vendas de produtos
eletrodomésticos, bares e distribuidoras de bebidas ainda que vendam alguns tipos
de alimentos.
§ 2º As atividades descritas nos incisos II e III, deverão adotar
preferencialmente o atendimento via telefone com entrega por meio de delivery e
drive thru, podendo nos casos de impossibilidade em razão da atividade, atender aos
clientes de forma a garantir a segurança e higienização do local a cada hora nos
termos deste Decreto.
§ 3º Quanto aos estabelecimentos previstos neste artigo e seus incisos,
compete a eles organizar os clientes para que respeitem todas as medidas para a
manutenção da segurança dos funcionários e clientes.
Art. 3º Os restaurantes, lanchonetes e trailers poderão operar apenas em
regime de delivery.
Art. 4º Fica suspenso o consumo local em restaurantes, lanchonetes,
trailers, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços de delivery.
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Art. 5º Todos os comércios não especificados neste Decreto ficam
proibidos de funcionar no período estabelecido no art. 1º.
Art. 6º.Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Manuel, 23 de dezembrode 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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ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
DA EVOLUÇÃO DA PANDEMIA
QUADROS ESTATÍSTICO DE EVOLUÇÃO
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REUNIÕES E ATAS DO COMITÊ COVID-19
Foi realizada 02 reuniões com o Comitê Covid-19 com ata lavrada conforme
anexo:
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QUADROS DE ACOMPANHAMENTO REGIONAL

* Último quadro encaminhado pela GVE dentro do período de 01/10/2020 à 31/12/2020.
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* Último quadro encaminhado pela GVE dentro do período de 01/10/2020 à 31/12/2020.
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* Último quadro encaminhado pela GVE dentro do período de 01/10/2020 à 31/12/2020.
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* Último quadro encaminhado pela GVE dentro do período de 01/10/2020 à 31/12/2020.
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RECURSOS APLICADOS NO
COMBATE À PANDEMIA
RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
OUTUBRO
- Recurso Municipal: R$ 0,00
- Recurso Estadual: R$ 7.680,00
- Recurso Federal: R$ 749.876,43
NOVEMBRO
- Recurso Municipal: R$ 0,00
- Recurso Estadual: R$ 89.955,00
- Recurso Federal: R$ 482.183,94
DEZEMBRO
- Recurso Municipal: R$ 0,00
- Recurso Estadual: R$ 6.600,00
- Recurso Federal: R$ 0,00
TOTAL: R$ 1.336.295,37
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DOAÇÕES E PARTICIPAÇÃO
DA COMUNIDADE E INICIATIVA
PRIVADA
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OUTUBRO/20
- Máscara descartável 4.000 unidades - OUTUBRO;
- Máscara N95/PFF2 - 5.000 unidades - OUTUBRO;
- Máscara de proteção com viseira acrílica - 500 unidades - OUTUBRO;
- Tubo Falcon Estéril 15ml - 800 unidades;
- Swab haste plástica estéril - 1.560 unidades;
NOVEMBRO/20
- Fosfato de Oseltamivir 75mg - 500 comprimidos.
DEZEMBRO/20
- NÃO HOUVE DOAÇÕES.
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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 da
pandemia tiveram um agravo. Desta forma, a Diretoria da Promoção Social
fortaleceu os serviços socioassistenciais que possuíam público no grupo de risco da
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.
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
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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.
. O Fundo Social de Solidariedade de São Manuel recebeu as seguintes doações:
Mês
Outubro
Novembro
Dezembro

Cesta de Alimentos
0
0
92 unidades
14 unidades

Origem
--------------Citrosuco
Banco de Alimentos
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COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
ÁREA ESPECÍFICA NO SITE DA PREFEITURA
Acesso aos dados do Covid-19 e sua fácil operação de maneira eficaz e prática.

CARTAZES E PANFLETOS
Foram mantidas as peças de divulgação anteriormente desenvolvidas.
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
OUTUBRO
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37

38

39

NOVEMBRO

40

41

42

DEZEMBRO
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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.
TELEVISÃO
05/10/2020 – “PREFEITURAS DE BAURU E SÃO MANUEL DECIDEM SUSPENDER
AULAS PRESENCIAIS ATÉ O FIM DO ANO” – Bom dia Cidade
10/11/2020 – “SÃO MANUEL RECEBE INSCRIÇÕESPARA PROJETOSCULTURAIS ATÉ
ESTA TERÇA-FEIRA” – Bom dia Cidade
23/11/2020 – “NOVO DECRETO ESTENDE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO
COMÉRCIO PARA 10 HORAS” – Bom dia Cidade
07/12/2020 – “EQUIPES FISCALIZAM BARES E OUTROS COMÉRCIOS NO FIM DE
SEMANA EM SÃO MANUEL” – Bom dia Cidade
10/12/2020 – “BOTUCATU E SÃO MANUEL INTENCIFICAM FISCALIZAÇÕES DE
CUMPRIMENTO DO ISOLAMENTO SOCIAL” – Bom dia Cidade
10/12/2020 – “BOTUCATU E SÃO MANUEL INTENCIFICAM FISCALIZAÇÕES DE
CUMPRIMENTO DO ISOLAMENTO DE PACIENTES DE COVID” – Tem notícias 1ª edição
16/12/2020 – “GCM DE SÃO MANUEL REALIZA OPERAÇÃO ESPECIAL DE
FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO” – Bom dia Cidade
16/12/2020 – “GCM DE SÃO MANUEL REALIZA OPERAÇÃO ESPECIAL DE
FISCALIZAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO” – tem notícias 1ª edição
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COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
www.sivepgrial.saude.gov.br

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