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DECRETO N2 372/2020 
De 14 de outubro de 2020 

"Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Situação 
de Emergência, e, estabelece nos termos do Decreto Estadual n° 
64.994, de 28 de maio de 2020, normas para o funcionamento 
de estabelecimentos de comércio e serviço, e dá outras 
providências." 

JOSÉ GUILHERME GOMES, Prefeito do Município de Riversul, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 59, inciso VI, da Lei Orgânica do Município; 

Considerando a recomendação para o isolamento social da população, no combate e 
enfrentamento da infecção humana pelo novo Coronavirus - COVID-19, que constitui uma das 
mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do  virus,  bem como a necessidade 
da adoção de medidas objetivando a contenção da disseminação da doença; 

Considerando a estabilização da pandemia pelo interior paulista, bem como a diminuição da 
taxa de ocupação de leitos de UTI disponíveis em nossa região, e; 

Considerando o avanço da classificação de nossa regido no "Plano São Paulo", figurando na 
"Fase Verde" de restrições parciais das atividades essenciais e não essenciais; 

DECRETA:  

Art.  12  - Por se fazer necessário a continuidade das medidas previstas nos Decretos 
Municipais ng 335, 336, 337, 353, 354, 355 e 356, e suas alterações, fica prorrogado o prazo, 
assim como em todo o Estado de São Paulo, da Situação de Emergência, até o dia 16 de 
novembro de 2020, em atendimento ao Decreto Estadual n9- 65.237, de 09 de outubro de 
2020. 

§ 1° - Fica igualmente estendido, até 16 de novembro de 2020, a vigência da suspensão de 
atividades não essenciais no âmbito do município de Riversul, bem como da Administração 
Pública Municipal. 

§ 22 - Fica suspenso também, a contagem de todos os prazos administrativos, inclusive alvará 
de funcionamento.  
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