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DECRETO N° 34, DE 18 DE ABRIL DE 2021

“DISPOE SOBRE A PRORROGACAO DO ESTADO DE QUARENTENA E 
APLICACAO DA REGRA DE TRANSICAO DA EASE VERMELHA PARA A 
EASE LARANJA DO PLANO SAO PAULO, NO PERIODO COMPREENDIDO 
ENTRE 18 A 30/04/2021, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

JOSE BENEDITO DA SILVA. Prefeito Municipal de Lavrinhas, Estado de Sao 
Paulo, no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o Municipio de Lavrinhas vem observando os criterios 
estabelecidos pelo Plano Sao Paulo do Governo do Estado;

CONSIDERANDO a decisao do Governo do Estado de Sao Paulo, atraves do Decreto 
n° 65.635 de 16 de abril de 2021, que impos regras de transigao da fase Vermelha para a 
Ease Laranja, compreendido no periodo de 18/04/2021 a 30/04/2021;

CONSIDERANDO a necessidade de center a disseminagao da COVID-19, de garantir 
o adequado funcionamento dos servigos de saude e de preservar a saude publica.

DECRETA:

ARTIGO 1° - O prazo de quarentena estabelecido no artigo 1° do Decreto 28 de 12 de 
abril de 2021, fica estendido ate o dia 30 de abril de 2021, como medida de prevengao 
de contagio do Novo Coronavirus - COVID-19;

ARTIGO 2° - Aplicar-se-a no Municipio de Lavrinhas, a partir da entrada em vigor 
deste, enquanto perdurar o periodo da quarentena, as regras da Fase de Transigao1 entre 
a Fase Vermelha para a Fase Laranja, compreendidas no periodo de 18 a 30 de abril de 
2021, para todo o estado de Sao Paulo, o que permite o retorno gradual e seguro das 
atividades.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Devera ser adotado todos os procedimentos sanitarios 
com fins de inibigao da propagagao da COVID-19. observando-se os Protocolotf 
Intersetoriais2 e Setorial3. / ^

1 https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ - Regras da Fase de Transigao;
2 https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf
(Principal protocolo de diretrizes para redugao do contagio, aplicavel a todos os setores, 
empresas e estabelecimentos);

http://www.lavrinhas.sp.qov.br
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf
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PARAGRAFO SEGUNDO - As medidas previstas neste Decreto poderao ser 
reavaliadas a qualquer momento, especialmente considerando-se a avalia9ao 
permanente dos criterios e resultados do isolamento social e indicadores de saude 
avaliadas semanalmente pelo governo do estado, conforme estabelecido no Plano Sao 
Paulo: (,https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp).

ARTIGO 3° - Para efeitos deste Decreto fica excepcionalmente autorizada a retomada 
gradual do atendimento presencial ao publico, nos estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviipos e atividades nao essenciais;

PARAGRAFO UNICO - A retomada de que trata o "caput" deste artigo observara:

O disposto no Anexo I deste Decreto;
A veda^ao de aglomera9oes;
A recomenda9ao de que as atividades administrativas intemas em 

estabelecimentos comerciais e prestadores de servi90s nao essenciais sejam realizadas 
de modo remote;

As atividades devem ser encontrar em conformidade com o Plano o Plano Sao 
Paulo, Regras de Transi9ao, do Governo Estadual. parte integrante deste Decreto 
(Anexo I).

a)
b)
c)

d)

ARTIGO 4° - Sempre que possivel, sera realizado pelo Secretario Municipal de cada 
pasta ou pelo Responsavel do Setor, medidas de escalonamento de dia e horario dos 
servi9os a serem realizados no respectivo local de trabalho, a fim de mitigar os riscos de 
contagio e propaga9ao do Novo Coronavirus - COVID-19;

Sempre que as atividades a serem desempenhadas possam ser realizadas 
remotamente, mesmo tratando-se de assuntos correlates as Secretarias Municipals 
mencionadas no caput deste artigo, assim devera ser realizada. permanecendo os 
servidores em home office em regime de teletrabalho;

a)

ARTIGO 5° - Os estabelecimentos referidos neste Decreto deverao obedecer as normas 
de combate ao Covid-19, ja estabelecidas em atos normativos anteriores, sujeito as 
mesmas penalidades, em especial as contidas no Codigo Sanitario do Estado de Sao 
Paulo4.

PARAGRAFO UNICO - Fica vedado em todo o Municipio de Lavrinhas qualquer 
tipo de aglomera9ao, sujeitando-se os infratores na aplicaqao de multas e penalidades' 
administrativas nos termos da lei; / /

!
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/ (Protocolos complementares de 4nretrizes 

para redu9ao do contagio, focados em alguns setores da economia);
4 https://www.al.sp.gov.br/reDositorio/legislacao/lei/1998/lei-lQ083-23.nq.iq9R html

http://www.lavrinhas.sp.qov.br
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/
https://www.al.sp.gov.br/reDositorio/legislacao/lei/1998/lei-lQ083-23.nq.iq9R
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ARTIGO 6° - A Fiscalizagao ficara a cargo da Vigilancia Sanitaria com o apoio da 
Policia Militar\

ARTIGO 7° - Ficam mantidas as demais medidas administrativas dispostas nos 
Decretos e Instru9oes Normativas anteriores, nao conflitantes com o presente, em 
especial a aplica^ao de multas e penalidades administrativas aos estabelecimentos que 
descumprirem o presente.

ARTIGO 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica9ao, revogando-se as 
disposi9des em contrario, desde que conflitantes com o presente.

Lavrinhas, 18 de abril de 2021.

jose Benedito do Silva

nE LAVRINHASCPF/WIF''
MUNlCiP'0

OSE BENEDITO DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL

PROCURADOR CHEFE

Publicado no atrio da Prefeitura Municipal de Lavrinhas, nos termos da Lei Organica do 
Municipio de Lavrinhas.

5 Denuncias poderao ser realizadas atraves dos telefones 0800-7713541 e pelo site do Procon- 
SP www.procon.sp.gov.br. bem como por liga9ao direta junto ao(12) 3146 1554/3146 1154 
do Municipio de Lavrinhas;

http://www.lavrinhas.sp.qov.br
http://www.procon.sp.gov.br
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ANEXOI
REGRAS DA EASE DE TRANSICAO

Entre 18 e 30 de abril de 2021, todo o estado de Sao Paulo pennanece em transigao entre a fase 
vermelha e a fase laranja, o que permite o retomo gradual e seguro das atividades comerciais, 
respeitando-se o cronograma abaixo:

18 DE ABRIL A 23 DE ABRIL

ATIVIDADES COMERCIAIS
horario: 1 Ih as 19h

ATIVIDADES RELIGIOSAS
com restrigoes

24 DE ABRIL A 30 DE ABRIL

ATIVIDADES COMERCIAIS
horario: 1 lb as 19h

ATIVIDADES RELIGIOSAS
com restrigoes

SERVICOS GERAIS
Horario: 1 lb as 19h

RESTAURANTES E SIMILARES
Horario: 1 Ih as 19h

ATIVIDADES CULTURAIS
Horario: 1 Ih as 19h

ACADEMIAS
Horario: 07h as 1 Ih e 15h as 19h

PARA AMBOS OS PERIODOS DEVERA SER OBSERVADO ATE 25% DA CAPACIDADE DE 

OCUPACAO DO ESTABELECIMENTO OU ESPAQO DE ACESSO AO PUBLICO, COM 

RIGOROSA OBSERVANCIA DOS PROTOCOLOS SANITARIOS6

6 https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf
(Principal protocolo de diretrizes para redugao do contagio, aplicavel a todos os setores, 
empresas e estabelecimentos);
6 https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/ (Protocolos complementares de diretrizes' 
para redugao do contagio, focados em alguns setores da economia); ///,

http://www.lavrinhas.sp.qov.br
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/

