DECRETO N. 2169/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
“DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS
PREVENTIVAS DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
OSCAR GOZZI, PREFEITO MUNICIPAL DE TARUMÃ,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONSIDERANDO as providências preliminares adotadas pelo Decreto Municipal n.º
2168/2020, de 17 de março de 2020;

D E C R E T A:
Art. 1º. - À vista das providências adotadas no Decreto n.º 2168/2020,
de 17 de março de 2020 e da disseminação nacional do Novo Coronavírus, e, em
simetria analógica ao inciso X do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Tarumã,
fica declarado o estado de emergência no Município de Tarumã para a adoção
medidas temporárias e preventivas de contaminação no vírus.
Art. 2º. - Em atendimento à recomendação administrativa do Ministério
Público do Estado de São Paulo, com o objetivo de inibir o contágio do coronavírus
em estabelecimentos comerciais não essenciais, fica determinado, por prazo
indeterminado, o fechamento a partir de 24 de março de 2020, de:
I – bares;
II – lanchonetes;
III – academias;
IV – shows;
V – casas de festas;
VI – casas noturnas;
VII – danceterias;
VIII – locação de piscinas;
IX – jogos esportivos e similares;
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CONSIDERANDO as Recomendações Administrativas do Ministério Público do
Estado de São Paulo preventivos de combate à pandemia;

X – conveniências;
XI – comércio em geral;
§1º. - Os estabelecimentos comerciais contidos nos incisos I, II, X e XI
poderão realizar vendas para retirada no estabelecimento ou por entrega em
domicílio (delivery), ficando vedada a permanência e o consumo no próprio
estabelecimento pelos consumidores;
§2º. - Não se aplica as disposições deste artigo aos escritórios de
administração, contabilidade, advocacia, corretoras de seguradoras, manutenção de
equipamentos, prestadoras serviços, entre outras, desde que não aglomerem
pessoas em locais fechados ou abertos.

Art. 4º. - Fica determinada a suspensão da hospedagem em hotéis,
motéis, pousadas e estabelecimentos afins, por tempo indeterminado, devendo os
estabelecimentos informar a municipalidade a quantidade de hóspedes na data do
dia 20 de março de 2020, a fim de fiscalização e monitoramento acerca do
cumprimento desta medida.
Art. 5º. - São considerados como estabelecimentos comerciais
essenciais:
I – supermercados;
II – minimercados ou mercearias;
III – padarias;
IV – açougues;
V – quitandas;
VI – farmácias e drogarias;
VII – postos de gasolina;
VIII – estabelecimentos de gás.
Parágrafo único. Deverão estes estabelecimentos intensificar as ações
de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do coronavírus.
Art. 6º. - Os estabelecimentos que estiverem em funcionamento
deverão disponibilizar álcool gel 70% para os clientes no momento que acessarem o
estabelecimento e no momento que estiverem no caixa para pagamento, mantendo-
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Art. 3º. - Fica proibida a realização de comércio eventual ou de
ambulante neste período emergencial.

se higienizados todos os equipamentos utilizados pelos clientes durante o processo
de compra.

Art. 7º. - Fica suspenso todo e qualquer evento realizado em local
fechado, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo de
público, duração e modalidade, inclusive de natureza religiosa e educacional, e os
eventos realizados em local aberto ou fechado que tenham aglomeração prevista
com mais de 15 (quinze) pessoas, independentemente da sua característica,
condições ambientais, tipo de público, duração e modalidade.

AMBIENTE

ÁREA (M²)

CAPACIDADE MÁX.

20%

Sala de Velório 01

40,23

40

8

Sala de Velório 02

40,23

40

8

Hall interno (salão)

52,13

52

10

Art. 9º. - Os banheiros públicos e os privados de uso comum, deverão
disponibilizar todo o material necessário à adequada higienização dos usuários,
devendo ser higienizados em intervalos de 03 (três) horas, com uso diuturnamente
de materiais de limpeza que evitem a propagação do vírus, sendo obrigatoriamente
higienizados no início e ao final do expediente ou horários de funcionamento do
órgão, repartição ou estabelecimento.
Art. 10. - Os autônomos, taxistas ou empresas de transporte público ou
particular deverão:
I – providenciar a limpeza e higienização total dos veículos, em
especial nos pontos de contato com as mãos dos usuários;
II – disponibilização de álcool em gel aos usuários e trabalhadores, nas
áreas dos terminais de entrada e saída dos veículos;
III – orientação para que os motoristas e cobradores higienizem as
mãos a cada viagem;
Art. 11. - A violação de qualquer dispositivo acarretará a cassação do
Alvará de Funcionamento e Localização durante perdurar o estado de emergência
pública, aplicando-se multas de mais cominações legais.
Art. 12. - Fica acrescentado a alínea “l” do inciso III do artigo 3º Decreto
Municipal n.º 2168/2020, de 17 de março de 2020, passando a vigorar com a
seguinte redação:
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Art. 8º. - Fica limitado o acesso ao espaço interno do Velório Municipal
em 20% (vinte por cento) sobre sua capacidade máxima de pessoas, possuindo
preferências aos parentes mais próximos do de cujus, conforme tabela abaixo:

“Art. 3º. - (…)
(…)
III - (…)
(…)
l) programa “Passe Livre””.
Art. 13. – Os casos suspeitos deverão ser notificados pela autoridade
de saúde municipal, devendo o cidadão acatar a providência municipal sob pena de
responsabilizar-se criminalmente perante a autoridade judiciária.
Art. 14. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

Paço Municipal “Waldemar Schwarz”, 20 de Março de 2020, 30o. Ano
da Emancipação Política e 28o. Ano da Instalação.

Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL

Gleyson Ramos Guimarães Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Publicado no Diário Oficial do Município.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
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Art. 15. – Revogam-se as disposições em contrário.

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2904-B1B1-7D32-91F9
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA (CPF 320.627.468-06) em 21/03/2020 13:45:15 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

OSCAR GOZZI (CPF 403.647.128-72) em 21/03/2020 13:46:40 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://taruma.1doc.com.br/verificacao/2904-B1B1-7D32-91F9

