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"DECRETA MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE ISOLAMENTO SOCIAL RESTRITIVA E
SUSPENSÃO TOTAL DE ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS, VISANDO A CONTENÇÃO DO
AVANÇO DA PENDEMIA - DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-1 9, NO MUNICÍPIO DE
ARAMINA/SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DALVA APARECIDA PIERAZO RODRIGUES, Prefeita Municipal
de Aramina, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, e em conformidade com o artigo 68, inciso VI da L.O.M.,
DE 05/ABR/1990:

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal no bojo da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n° 672 e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI n° 6.341, reafirmou a competência concorrente da União, Estados e
Municípios para legislarem sobre normas que cuidem da saúde, dirigirem o sistema único e
executem ações de vigilância sanitária e epidemiológica;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e
igualitário no SUS, que compreendem as ações de proteção e recuperação de saúde individual e
coletiva;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de
Aramina/SP da Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (covid-19);
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CONSIDERANDO a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do
Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESP-IN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid19), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV);

CONSIDERANDO que houve aumento na região do número de casos
positivos em uma semana, acentuando a curva de contágio de maneira abrupta;

CONSIDERANDO a necessidade urgente da redução de circulação e
aglomeração de pessoas, sem prejuízo da preservação dos serviços públicos, para fins de
contenção da pandemia;

CONSIDERANDO que todos os leitos de UTI de ltuverava estão
ocupados, bem como a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Franca está próxima de 80%,
segundo informações constantes no Ofício Especial expedido pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo, através da Promotoria de Justiça de Igarapava;

CONSIDERANDO o Protocolo do Governo do Estado de São Paulo, que
classificou no dia 26 de junho de 2020, o município de Aramina/SP na fase 01 do plano de
flexibilização gradual (bandeira vermelha); e

CONSIDERANDO a necessidade de atualização e de consolidação das
medidas até o momento adotadas;

DECRETA:

Art. 1° Ficam decretadas medidas temporárias de suspensão total de
atividades não essenciais, visando à contenção do avanço da pandemia da COVID-19, no
município de Aramina/SP, no âmbito das atividades privadas, a partir do dia 27 de iunho até o dia
05 de julho de 2020, devendo ser obedecidas as seguintes regras:

§1° Os estabelecimentos comerciais de atividades não essenciais
deverão permanecer fechados, impedindo o acesso do público ao seu interior, ficando
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proibida a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento nas portas
dos estabelecimentos.

§2° 0 disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos
estabelecimentos comerciais e dos prestadores de serviço, bem como à realização de transações
comerciais por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os
serviços de entrega de mercadorias em domicílio (delivery), ficando expressamente proibidos os
sistemas de retirada no estabelecimento conhecidos como Drive Thru.

§ 3° - Fica proibida neste período a realização da qualquer feira ao ar
livre, bem como as atividades de ambulantes não residentes neste município.

Art. 2° Os estabelecimentos autorizados a funcionar, que desempenhem
serviços ou atividade essencial. passam a funcionar da seguinte forma, a partir do dia 27 de junho
até o dia 05 de julho de 2020:

I — Supermercados, padarias, açougues, mercearias, varejão de
hortifrutigranjeiros e lojas de conveniência, com funcionamentos das 06h0Om às 17h00m, devendo
respeitar o distanciamento mínimo de 2,0 (dois) metros entre pessoas, bem como os respectivos
estabelecimentos comerciais deverão disponibilizar 01 (um) funcionário para realizar o controle de
acesso, bem como higienização das mãos com álcool em gel, carrinhos e cestas, sendo
obrigatório o uso de máscaras, sem qualquer exceção, de segunda a sábado e aos DOMINGOS
ficarão FECHADOS.

II — Postos de combustíveis poderão funcionar por 24 horas, em razão
da natureza de sua atividade.

Ill — Farmácias deverão funcionar das 06h0Om à 17h00m.

IV — Os demais serviços essenciais abaixo descritos funcionarão das
06h0Om às 17h00m, de segunda-feira à sábado, respeitando-se o distanciamento mínimo de 2,0
(dois) metros entre pessoas, bem como os respectivos estabelecimentos comerciais deverão
disponibilizar 01 (um) funcionário para realizar o controle de acesso, bem como higienização das
mãos com álcool em gel, sendo obrigatório o uso de máscaras, sem qualquer exceção:
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serviços particulares de saúde, sendo permitidos apenas

atendimentos de urgência, incluídos os serviços médicos, fisioterapêuticos e odontológicos;

2. assistência social e atendimento à população em estado de
vulnerabilidade;

3. atividades de segurança pública e privada, incluída a vigilância;

4. trânsito e transporte interestadual de passageiros;

5. telecomunicações e internet;

6. geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;

7. fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção
das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia;

8. obras de engenharia;

9.

produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza,
alimentos, bebidas e materiais de construção;

10. prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de
doença dos animais;

11. inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e
vegetal;

12. vigilância agropecuária;

13. controle de transporte terrestre;
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14. serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados
pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;

15. serviços postais;

16. serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de
cargas em geral;

17.

serviço relacionados à tecnologia da informação e de

processamento de dados (data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;

18. fiscalização tributária;

19. agências lotéricas;

20. fiscalização ambiental;

21. distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis,
gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;

22. cuidados com animais em cativeiro;

23. atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da
integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de
direitos previstos em lei, em especial na Lei n°13.146, de 6 de julho de 2015- Estatuto da Pessoa
com Deficiência;

24. fiscalização do trabalho;

25. serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e
peças novas e usadas e de pneumáticos novos e remoldados;

26. atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção,
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reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura,
instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluídos equipamentos de refrigeração e
climatização;

27. atividades de atendimento ao público em agências bancárias,
cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas
governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de
saúde pública,

28. atividades de construção civil, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde;

29. atividades industriais, obedecidas as determinações do Ministério da
Saúde;

30. serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de
veículos automotores e bicicletas, incluídas oficinas e borracharias;

31. Casas de produtos agrícolas e rações animais, veterinários, bem
como petshops,

32. Escritórios Contábeis e Advocatícios, os quais poderão trabalhar
internamente;

§1° As atividades e serviços essenciais deverão observar as restrições e
as medidas sanitárias permanentes e segmentadas previstas de Distanciamento Social Controlado
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus COVID19.

§2° As medidas preventivas e restritivas constantes deste Decreto não
impedem o desenvolvimento de atividades destinadas à proteção e garantia dos direitos humanos.

§ 3° Serviços Funerários, excepcionalmente, funcionarão por 24 horas
em razão da natureza de suas atividades.
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Art. 3° No âmbito da Administração Pública, a partir do dia 29 de junho
até 05 de julho de 2020, fica suspenso o atendimento ao público, bem como, os prazos
administrativos, sendo o atendimento realizado pelos e-mails: protocolo©aramina.sp.gov.br e
tributos©aramina.sp.gov.br ou pelo telefone (16) 3752-7000.

§1° As repartições públicas municipais deverão realizar suas atividades
internas dentro do horário normal, sem atendimento ao público, exceto o Departamento Municipal
de Saúde e outros departamentos de atividades de natureza essencial.

Art. 4.

De forma excepcional fica estabelecida, por período

indeterminado e enquanto perdurar a situação no Município de Aramina, a interdição de todos os
espaços públicos municipais (praças, quadras poliesportivas, campos, dentre outros), autorizada
apenas a circulação de pessoas em caso de extrema necessidade, evitando qualquer tipo de
aglomeração de pessoas.

Parágrafo Único: O descumprimento do presente neste artigo implica
no ilícito penal previsto no art. 268 do Código Penal.

Art. 5°. Ficam expressamente proibidas festas, comemoração de
qualquer espécie realizadas em residências, bem como locação, empréstimos de área de lazer,
sítios, chácaras e afins, sendo que respectivas medidas visam reduzir a circulação e aglomeração
de pessoas para evitar o contágio pelo COVID-19 — Coronavírus, sendo que no caso de eventual
transgressão desse artigo, será realizado boletim de ocorrência pela autoridade policial e
encaminhado ao Ministério Público, além de outras medidas.

Art. 6°. Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das infrações administrativas
previstas, conforme o caso, nos incisos VII, VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal n° 6.437,
de 20 de agosto de 1977, que "Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as
sanções respectivas, e dá outras providências", bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código
Penal.

§ 1° A fiscalização se dará por meio de Servidores Públicos
devidamente nomeados através de ato do Executivo.
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§ 2° Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o
descumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja advertência por escrito; persistindo
será aplicada uma multa no valor equivalente a 50 (cinquenta) unidades fiscais do município, que
será aplicada em dobro, no caso de reincidência, e ainda na cassação do alvará de
funcionamento, sem prejuízo de adoção de outras medidas como a apreensão, interdição e
emprego de força policial, bem como crime de desobediência, de acordo com art. 300 do CP, e do
art. 268 do CP e demais legislações que o caso exige.

§ 3° Aquele que tiver contra si aplicada qualquer tipo de penalidade,
poderá apresentar defesa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da aplicação da
reprimenda,

encaminhando

as

respectivas

justificativas

para

o

email

protocolo@aramina.sp.gov.br.

§ 4° A defesa eventualmente apresentada não possui efeito suspensivo.

Art. 7°. As normas já editadas em conflito com este Decreto ficam
suspensas até o término do período vigente, sem prejuízo de prorrogação.

Art. 8°. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação
no Diário Oficial do Município — DOM, podendo ser prorrogada e/ou revista a qualquer momento,
reiterada a declaração da Situação de Emergência e estado de Calamidade Pública, já objetos de
decretos anteriores.

Gabinete da Prefeita, em 26 de junho de 2020.
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DALVA APARECIDA PIERAZO
PREFEITA
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REGISTRADO. Publicado e arquivado na forma da lei.

LEANDRO PIERAÇO
Responsável pelo expediente da Secretaria

