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DECRETO Nº 387/2021, de 12 de março de 2021. 
 

“Determina o cumprimento do Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021, no 
âmbito do Município de Riversul, como medida emergencial, de caráter temporário e 
excepcional, destinadas as normas de funcionamento de estabelecimentos de comércio 
e serviço, para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, e dá outras providências” 

 
JOSÉ GUILHERME GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIVERSUL, Estado de São Paulo, nos termos do inciso 
VI do artigo 59 da Lei Orgânica do Município e no exercício das suas atribuições e; 
 
Considerando as normas estaduais relacionadas à situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo do 
Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, e à quarentena declarada 
pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que foi estendida até 09 de abril de 2021, pelo Decreto 
Estadual nº 65.545, de 03 de março de 2021 e ainda a atual classificação do território do Estado de São Paulo, em sua 
íntegra, na fase vermelha, excepcionalmente, dos dias 06 a 30 de março de 2021; 
 
Considerando o “Plano São Paulo”, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do art. 2º do Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de 
enfrentamento à pandemia decorrentes da COVID-19, baseadas na ciência e na saúde; 
 
Considerando o atual balanço do “Plano São Paulo” divulgado pelo Governo do Estado no dia 11 de março de 2021, 
com base no número de casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos e outros critérios sanitários e epidemiológicos, e a 
necessidade de se tomar medidas mais restritivas para a contenção da disseminação do coronavírus (COVID-19) pelo 
período de 15 (quinze) dias a contar do dia 15 de março de 2021; 
 
Considerando o Decreto Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021, bem como o Anexo I, que trata das medidas 
emergenciais, com fundamento no Artigo 6º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020; 
 
Considerando a necessidade de avaliação periódica das normas municipais relativas ao estado de calamidade pública 
e as ações de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrentes da epidemia provocada pelo 
coronavírus (COVID-19), atualmente disciplinadas pelo Decreto Municipal nº 383, de 22 de fevereiro de 2021; 
 
Considerando que cabe ao Município, a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde 
pública, buscando evitar a disseminação da COVID-19 em seu território. 
 
DECRETA: 
Art. 1º - Para enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), em seu atual estágio 
epidemiológico, como medida emergencial de caráter temporário, a partir da 0h (meia-noite) do dia 15 até o dia 30 de 
março de 2021, no Município de Riversul, deverão ser observadas as restrições previstas para a Fase Vermelha/Fase 
Emergencial do “Plano São Paulo", instituído pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 
65.563, de 11 de março de 2021. 
 
§ 1º - Para cumprimento do disposto no caput deste Decreto, fica suspenso o atendimento presencial ao público nos 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais, e os elencados na forma prevista para a Fase 
Vermelha/Fase Emergencial do "Plano São Paulo". 
 
§ 2º - Ficam ressalvadas do disposto no caput deste artigo as atividades internas, bem como a realização de transações 
comerciais, por meio de aplicativo, internet, telefone ou outros instrumentos similares, mediante serviços de entrega - 
“delivery”, sendo vedada a operação do “takeway” – “pegue e leve”, na forma do Art. 2º do Decreto Estadual nº 65.563, 
de 11 de março de 2021, sempre observados os protocolos sanitários e as normas locais. 
 

DECRETO 
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§ 3º - A íntegra do “Plano São Paulo”, atualizado em 11 de março de 2021, está disponível nos sítios eletrônicos: 
www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp. Ou https://www.riversul.sp.gov.br/noticia/coronavirus. 
 
Art. 2º - As medidas emergenciais instituídas por este decreto consistem na vedação de: 
 
I - atendimento presencial ao público, inclusive mediante retirada ou "pegue e leve", em bares, restaurantes, “trailers”, 
estabelecimentos congêneres, comércio varejista de materiais de construção, permitidos tão somente os serviços de 
entrega "delivery", bem como de comércios em que não estejam como atividade principal em seu CNAE – Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas. 
 
II - realização de: 
 
a) cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo; 
 b) eventos esportivos de qualquer espécie. 
 
III - reunião, concentração ou aglomeração de pessoas nos espaços públicos, em especial, nas praças, vedado ainda, 
o consumo de bebidas alcóolicas nestes locais; 
 
IV - desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial em estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços não essenciais. 
 
Parágrafo único - A análise das atividades econômicas, para fins de enquadramento na previsão deste artigo, 
observará a forma com a qual o comércio se apresenta aos seus clientes, independentemente de sua constituição 
documental (atividades econômicas descritas no Cartão CNPJ ou no Alvará de Funcionamento), cabendo ao Comitê 
Gestor, com apoio da equipe da Vigilância Sanitária, deliberar sobre eventuais dúvidas suscitadas por interessados. 
 
Art. 3º - No âmbito do Município, recomenda-se que haja a troca de turnos em estabelecimentos comerciais, 
prestadores de serviços ou industrias, e sejam ajustadas a jornada de trabalho, de modo a evitar a aglomeração de 
funcionários, sempre respeitando o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros entre as pessoas. 
 
Art. 4º - O funcionamento das instituições bancárias, lotéricas e correspondentes bancários, somente poderá ser 
realizado mediante o uso dos caixas eletrônicos, sem atendimento pessoal, ficando autorizada o funcionamento das 
atividades internas; 
 
Art. 5º - Os próprios públicos da Administração Municipal, durante a vigência deste Decreto, permanecerão fechados 
para o atendimento ao público, mantendo-se o serviço de forma remota, salvo aqueles de natureza essencial. 
 
Parágrafo único. Fica mantido, durante a vigência deste Decreto, o funcionamento interno de todos os Departamentos 
da Administração Municipal, para assegurar a manutenção dos serviços, sob a supervisão direta de cada Diretor, 
mediante rodízio de funcionários, observadas as especificidades dos campos funcionais. 
 
Art. 6º - O descumprimento do disposto neste Decreto e no Anexo III do Decreto Estadual nº 64.994, de 2020 sujeitará 
o infrator, conforme o caso, às penalidades previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 de 
setembro de 1998 Código Sanitário do Estado, sem prejuízo do disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 268 e 330 do Código Penal e ainda do Código de Posturas 
do Município de Riversul. 
 
§ 1º - A reincidência será punida com aplicação de multa em dobro, além da interdição do estabelecimento pelo prazo 
de 15 (quinze) dias. 
 
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, os agentes de fiscalização municipais e as autoridades sanitárias, de acordo 
com as respectivas competências, realizarão a fiscalização das restrições vigentes, bem como poderão determinar a 
dispersão de aglomerações, sempre que constatar reunião de pessoas capaz de aumentar a disseminação da Covid-
19, comunicando eventual resistência aos órgãos estaduais de segurança pública, em conformidade com o art. 8º-A 
do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020. 
 
§ 3º Os proprietários e responsáveis pelos estabelecimentos, chácaras, sítios, clubes, áreas de lazer, e outros locais 
em que venham a ocorrer eventos, serão encaminhados à autoridade policial para responsabilização, sem prejuízo de 
outras medidas judiciais e administrativas cabíveis. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp
https://www.riversul.sp.gov.br/noticia/coronavirus
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§ 4º Durante a fiscalização, produtos e equipamentos poderão ser apreendidos, lavrando-se o respectivo auto de 
infração e ou apreensão. 
 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de março de 2021, 
ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Prefeitura Municipal de Riversul, aos 12 de março de 2021. 
 
 

JOSÉ GUILHERME GOMES 
Prefeito Municipal 

 
 
Publicada e registrada na Secretaria desta Prefeitura em data supra. 
 
Fernando Marçal Moreno 
Diretor de Administração 
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