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DECRETO Nº 1.740, DE 26 DE MARÇO DE 2021. 

 

 

 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS EXCEPCIONAIS, 

RESTRITIVAS E TEMPORÁRIAS PARA O 

ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 

NO MUNICÍPIO DE MIRACATU E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS  

 

 

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 a Recomendação Administrativa do Ministério Público de São 

Paulo acerca da adoção de medidas mais restritivas da circulação de pessoas visando 

evitar a propagação da Covid-19; 

  

CONSIDERANDO que a taxa de ocupação de leitos clínicos UTI/Covid-19 DRS XII – 

Registro, demonstrada no boletim de 22 de março de 2021 é de praticamente 100%; 

 

E CONSIDERANDO que a quarentena e o isolamento social são medidas necessárias 

e imprescindíveis para evitar o aumento da propagação do vírus e a redução de casos 

confirmados de Covid-19, visando evitar um colapso no sistema de saúde: 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica estabelecida em todo território municipal, de 27 de março a 04 de abril de 

2021, em caráter estritamente excepcional e emergencial, as medidas de quarentena 

especial previstas neste Decreto. 

 

Art. 2º – Durante o período previsto neste Decreto, fica suspenso o atendimento 

presencial ao público na Prefeitura Municipal de Miracatu, salvo nas áreas de saúde e 

assistência social. 

Parágrafo Único – Durante o período de vigência deste Decreto, os usuários de 

serviços públicos poderão ser atendidos através dos telefones e email constantes no sítio 

eletrônico da Prefeitura Municipal - http://miracatu.sp.gov.br/Diretorias/. 

 

Art. 3º - Na administração pública municipal, na impossibilidade do cumprimento da 

jornada de trabalho exclusivamente no sistema de teletrabalho, a fim de garantir a 

manutenção e continuidade dos serviços públicos, caberá ao diretor de cada Pasta 

organizar a escala em sistema de revezamento, evitando o máximo possível a circulação 

de pessoas no território municipal.   

http://miracatu.sp.gov.br/Diretorias/
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§ 1º - O funcionamento por escala de revezamento e jornada em teletrabalho na 

administração pública municipal não se aplica ao Departamento Municipal de Saúde, 

nem aos órgãos de execução de serviços, de obras, de manutenção e de limpeza pública. 

§ 2º - Nas unidades escolares municipais também deverá haver presença revezada dos 

servidores públicos municipais, a critério do Departamento de Educação, com 

observância das medidas de segurança sanitária dos protocolos setoriais do Plano São 

Paulo.  

 

Art. 4º - No período de vigência deste Decreto, ficam proibidos:  

 

I - Atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada, em bares, 

restaurantes, galerias e estabelecimentos congêneres e comércio varejista de materiais 

de construção, permitidos tão somente os serviços de entrega ("delivery") e "drive-

thru"; 

II - Realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo, bem 

como de eventos esportivos de qualquer espécie;  

III - Reunião, concentração ou permanência de pessoas nos espaços públicos, em 

especial, nas cachoeiras e nos pontos turísticos do município; 

IV - Desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial em 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais; 

V – Funcionamento de quiosque ou qualquer tipo comércio, inclusive ambulante, nas 

cachoeiras e pontos turísticos do município; 

VI – As aulas presenciais nas instituições públicas e privadas de ensino; 

VII - Atividades físicas em academias de ginástica e atividades esportivas em grupos. 

Parágrafo Único – As atividades físicas em espaços públicos devem ser realizadas 

individualmente. 

 

Art. 5º - 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. 

 

§ 1º - Caberá à vigilância sanitária realizar diligencias a fim de assegurar a efetividade 

deste Decreto, podendo solicitar apoio a Policia Militar, Defesa Civil e Conselho 

Tutelar, quando necessário. 

§ 2º – O infrator primeiramente será notificado; em caso de não atendimento, aplicar-se-

á a imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser recolhida no prazo de 

48 horas, sem prejuízo da regularização mediante adoção das medidas recomendadas de 

enfrentamento da pandemia ao Covid-19. 

 

 

Miracatu, 26 de março de 2021. 

 

 

 

VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ 

Prefeito Municipal 
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