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DECRETO N.'1.512/2020

"I)etermina suspensão de serviços públicos e
atividades privadas no território do Município de
Holambra, no peúodo que indica e dá outras
providências".

FERNANDO FIORI DE GODOY, Prefeito Municipal da Estância Turística

de

Holambra, Estado de São Paulo, no uso de minhas atribuições legais:

quarentena,
considerando que govemo de Estado de são Paulo determinou período de
de São Paulo, de em 11
no período de 24 de-.çà u õZ de abril, para os 645 Município do Estado
de março de 2020;
de
considerando o aumento de casos da doença em todo território e a necessidade
e
de
orientar
intuito
o
intensificar as medidas preventivas por todos os entes da Federação com
.ini.i-. o, efeitos da pandemi4 pievenindo e resguardando a população do avanço da doença;

DECRETA:

- Fica determinado o período de Quarentena em todo o território do município a
partir desta segunda-feira, 23 de março de 2020.

Art.l"

L

I

Art. 2" - Fica suspenso por período indeterminado o atendimento a público no Paço
que
Municipal e demais repartiçães púbIi"u, da Prefeitura da Estância Turística de Holambra,
por
meio
e
pÀsam'a partir ae segunda-feira á trabalhar intemamente e em sistema de revezamento
remoto i home offrcej, ressalvados os departamentos de Saúde, Segurança, Trânsito e Defesa Cjvil,
Serviços de Limpeza Pública, e alguns setores da Promoção Social'

Art, 3"- Fica proibida a supressão do fomecimento de energia elétrica em todo território
do Município da Estância Turística de Holambra, estado de são Paulo, ainda que por falta de
pagamento, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
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rfoft:
exercidas pe10

Ârt.40 - Ficam suspensas ainda as atividades de natureza não essencial
pod"rpúbli"omunicipalatravésdeseusdepaÍamentos-exceçãofeitaaosserviços.desaúde'
pública e de estradas,
iimpeá pliUficu, coletà de lixo e reciclagem, segurança públic4 manutenção
tÍânsito e defesa civil.

Art'5".Responsáveisporatividadesnãoessenciais,duranteperíododetrabalhoem

dos respectivos departamentos e
home office, deverão cumprir metas estabelecidas pela direção
desta última pelos meios de comunicação
i"*á" a áú".içao da Administração, sob solicitação
ãi.foniuei., ãUtervado o horrf io ordinario de sua j omada de trabalho'

Municipal
necessário, será organizado pela direção de cada depaÍame

Art. 6"- O sistema

de revezamento no Paço

e
execução do cronograma de trabalho, sem prejuízos a prazos
pela Admini stração.

os responsáveis por atividades essenciais executarão de forma presencial' sem
escalas e à rotina de trabalho'

Art.
alterações às

70-

AÉ. 8.- Fica

por meio
suspenso, por tempo indeterminado, protocolo de documentos

fisico.

Parágrafoúnico.Requerimentodeinformaçõesoudocumentospoderãoserfeitospor
o e-SIC,
via eletrônica aitravés da Ouvidoria Mrmicipal e do Serviço de Informação ao Cidadão,
disponíveis no portal da Prefeitura em wr,lrv.holambra.sp. ov.br.
suspensas todas as audiências públicas realizadas no município, ficando
permitida no que couber as licitaçOes já iniciadas e ou aquelas que puderem se realizar mediante

Art.9.- Ficam

ãntrega de documentos via correio ou serviços de entrega'

para continuidade dos serviços públicos a contatação
justificada.
mediante dispensa de licitação e pÍevia cotação de preços, devidamente

AÉ. 10. - Fica autorizada

11o - Durante o período de quarentena a atividade privada fica proibida das
atividades comerciais de bens e serviços com atendimento presencial, ressalvados serviços de
saúde em geral, tÉnsporte público, transportadoras e armazéns, empresas de telemarketing, pet
shops, deliverys, supermercados, mercados e padarias, limpeza pública, postos de combustíveis e
abastecimento e funeriírias, assim relacionados:

Art.

t

(
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f tores

Serviços de saúde: hospitais e clínicas de especialidades médicas
e odontológicas, de exames, laboratórios e farmácias'

l)

Alimentação: supermercados' mercados' mercearias' padarias e
no estabelecimento.
uçorgu".,Íão sendo permitido o efetivo "átr.o.o do, alimentos e/ou bebidas
SL"i ."rtu**tes, irailers, feirantes, lanchonetes e lojas de conveniência poderão atender
*.ant" po, ."io eletrônico ou telefone, com serviço de entrega'/delivery'

2)

serviços em geral: hansportadoras, postos de
cias de correios, agências de comércio exterior'
icativos), pet shops, bancas de jomal'
órgãos de imprensa e distribuidoras de
água e gás.
e
Empresas de segurança privada' de limpeza' manutenção' zeladoria

4)

funerárias também podeÍão manter suas atividades'

parágrafo Único: As clínicas veteriniirias também poderão atender de portas fechadas
e pronto atendimento
sem atendimen;o ao público somente prestando serviços de urgência
de animais'
emergencial com prestàção de serviços mediante transpoÍes

Art,

alguma, operar
12. - Demais estabelecimentos comerciais não poderão, em hipótese
público, sendo permitida a atividade por telefone e meios eletrônicos de

com atendimento ao
vendas.

Artigo 13. - Fica obrigatório a utilização de álcool em gel 70o/o para higienização de
que
clientes e púbTico em geral no comércio local e nos serviços públicos de atendimento
permanecerem abertos.

peÍmaneçam liberados deverão afixar em
§1o- Os estabelecimentos cujo atendimento

local de iácil visualização c ÍÍazes informativos contendo orientações sobre distanciamento
do contagio pelo
-ini-o, limpeza e higiánização das mãos e cuidados voltados a prevenção
COVID-19.

Artigo 14' - Aos supermercados,

mercados e vendas em geral fica limitado o acesso do

público mediante os seguintes critérios:

A) Máximo de 10 pessoas em estabelecimentos
B) Maximo de 20 pessoas em estabelecimentos

Ide pequeno porte;
de médio porte;

C) Mríximo de 60 pessoas em estabelecimentos de grande porte.
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f lotes

parágrafo Único: consideram-se estabelecimentos de pequeno porte aqueles com
grande porte aqueles acima de
metragem ae at? f OO m', médio porte aqueles de 301 a 2000 m',
2000 m'.

Artigo

esse
15 - O atendimento presencial ao público nos estabelecimentos de que trata
poderá ser realizadã no período compreendido entre 07:00 e 19:00 horas de

Decreto somen*te
segunda-feira a domingo.

AÉigo 16. - Para todos os estabelecimentos de atendimento ao público fica determinado
(um) metro.
distância míniúa nas filas entre clientes ou pessoas de no mínimo 01
Artigo 17. - Revogadas

as disposições em contrário, este decreto entra em

vigor na dada

de sua publicação

Prefeitura Municipal da Eslância Turística de Holambra 23 de Março de 2020'

FERNANDO FI
Prefeito

DE GODOY
nicipal

Publicado por afixação no quadro próprio de e tais na sede da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Holambra, na data supra.

GRASSI BARBOSA
Diretora Ad

FREITAS DE SOUZA
e Recursos

Humanos

