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DECRETO Nº 1728, DE 05 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

 

 DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO AO 

COVID-19 (CORONAVÍRUS), 

ADEQUANDO O MUNICÍPIO 

DE MIRACATU AO PLANO 

SÃO PAULO NA“FASE 

VERMELHA”. 

 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de 

Identidade R.G. nº 45.191.331-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 376.475.338-27, 

residente domiciliado no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito 

Municipal, no uso de suas atribuições legais; e 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 64.881 de 22 de março de 2020;  

Considerando o Decreto Estadual nº 65.545 de 03 de março de 2021; 

Considerado a reclassificação da Região do Vale do Ribeira na Fase Vermelha do Plano 

São Paulo e a instituição do toque de restrição, 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

Art. 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto estadual nº 64.994, 

de 28 de maio de 2020, ficam instituídas, até 19 de março de 2021 ou enquanto 

permanecerem seus efeitos, as restrições inerentes a fase vermelha do Plano São Paulo 

para os atendimentos presenciais nos estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviço de atividades não essenciais no âmbito do Município de Miracatu. 

 

Art. 2º - Permanece em vigência a medida de quarentena e o isolamento social como 

ações necessárias para evitar a propagação do COVID-19. 

 

Art. 3º - Seguindo as imposições do Plano São Paulo, no período de 6 a 19 de março de 

2021, a circulação de pessoas deverá se limitar às atividades consideradas essenciais, nos 

termos do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020. Assim, ficam suspensos os 

atendimentos presenciais dos seguintes serviços: 

 

I - Estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas 
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noturnas, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de ginástica, 

ressalvadas as atividades internas; 

II - Consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos 

serviços de entrega “delivery” e “drive thru”. 

 

Art. 4º- O disposto no artigo 3º não se aplica aos estabelecimentos que tenham por objeto 

atividades essenciais, na seguinte conformidade: 

 

I - Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 

II - Alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega 

“delivery” e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias; 

III - Abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, 

oficinas de veículos automotores e bancas de jornal; 

IV - Segurança: serviços de segurança privada; 

V - Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada 

por empresas jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e imagens; 

VI - Demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 10.282, de 

20 de março de 2020. 

 

 

DO TOQUE DE RESTRIÇÃO 

 

 

Art. 5º - No período compreendido das 20h às 5h fica recomendado que a circulação de 

pessoas no território municipal se limite ao desempenho de atividades essenciais, 

observando o uso permanente de máscara de proteção facial.  

 

 

DAS ATIVIDADES ESCOLARES 

 

 

Art. 6º - O funcionamento presencial das atividades escolares deverá atender aos 

seguintes requisitos; 

 

I – Presença máxima dos alunos limitada a 35% das matrículas; 

II - Obrigatoriedade de aferição de temperatura antes de ingressar na unidade escolar; 

III - Higienização frequente das mãos com água e sabão e/ou álcool em gel; 

IV - Obrigatoriedade de uso de máscara durante todo o período de permanência no espaço 

escolar; 

V - Horários de entrada, saída e recreios devem ser organizados para evitar aglomeração; 

IV - Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas dentro da unidade escolar; 

VII - A ventilação adequada de todos os espaços escolares deve ser assegurada e portas e 

janelas mantidas abertas; 

VIII - Higienização constantemente os espaços utilizados por alunos e equipes escolares; 

IX - Restrição a interações que envolvam contato físico entre as pessoas; 

X - Pessoas com sintomas de COVID-19 não devem comparecer às unidades escolares 

sob nenhuma circunstância. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 7º - Em caso de descumprimento deste decreto, aplica-se o disposto nos artigos 268 

e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave. 

 

I- Caberá a vigilância sanitária realizar diligencias a fim de assegurar a efetividade deste 

Decreto. 

 

 

 

 

Miracatu, 05 de março de 2021. 

 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Supervisora de Serv. Legislativo 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal 
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