
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL 
CNPJ — 46.634.416/0001-62  

e-mail  — riversul@riversuLsp.gov.br  

Praça Prefeito Aparecido Barbosa, 130 - 	(15) 3571-1221/1260 

CEP 18470-000 - RIVERSUL - SP 

DECRETO N2 409/2021 
De 01 de julho de 2021. 

"Determina a prorrogação do cumprimento de normas e 
medidas advindos da situação de emergência no âmbito do 
Município de Riversul, no combate e prevenção da proliferação e 
contágio do 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 que a Saúde é Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem A redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário As ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do  Art.  196 da 
Constituição Federal; 

Considerando as normas estaduais relacionadas A situação de calamidade pública reconhecida pelo 
Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual n° 64.879, de 20 de março de 2020, e A 
quarentena declarada pelo Decreto Estadual n2  64.881, de 22 de março de 2020, que foi estendida até 
30 de abril de 2021, pelo Decreto Estadual n2  65.635, de 16 de abril de 2021 e ainda a prorrogação da 
classificação do território do Estado de São Paulo, em sua integra. na  fase vermelha - fase de transição, 
pelo Decreto Estadual n° 65.792. de 23 de junho de 2021. excepcionalmente até o dia 15 de julhol 

Considerando o "Plano São Paulo", instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do  art.  2° 
do Decreto Estadual n2  64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo de implementar e avaliar ações 
e medidas estratégicas de enfrentamento A 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 23 de 
junho de 2021, com base no número de casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos e outros critérios 
sanitários e epidemiológicos, e a necessidade da continuidade da adoção de medidas restritivas para a 
contenção da disseminação do coronavirus (COVID-19) pelo período de 15 (quinze) dias, bem como a 
estabilidade nos números de infectados em nosso município; 

Considerando ainda 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 coronavirus (COVID-19), atualmente disciplinadas pelo 
Decreto Municipal n° 387 e 388, de 12 de março de 2021; 

Considerando que cabe ao Município, a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos A saúde pública em seu território, com o poder-dever de fazer uso de seu poder de policia para 
fins de coibir, no interesse da coletividade, da saúde pública e da salubridade pública, as atividades, 
condutas e ações que possam contribuir na disseminação do coronavirus; 

Considerando o número de leitos ambulatoriais insuficientes para pacientes diagnosticados com 
COV1D-19 no município e em nossa regido; 

Considerando a alta taxa de ocupação, senão a falta de leitios de UTI para pacientes diagnosticados 
com COVID-19 na região; 

Considerando a necessidade de conter a disseminação da/C0 
funcionamento dos serviços de saúde e de 	ervar a 'd públic ; 
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DECRETA:  

Art.  12  - Fica estabelecido no Município de Riversul, pelos próximos 15 dias, até 15 de julho de 
2021, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, das atividades elencadas no Plano  
Sao  Paulo - Fase Emergencial, sendo de: Segunda a Sábado das 06h as 19 horas. 

§ 1° - Após o horário estipulado no "caput", fica autorizado o funcionamento dos Restaurantes, 
Lanchonetes, Traillers e Congêneres, apenas na modalidade  "delivery",  sendo vedado o consumo no 
local. 

§ 22  - Nos Domingos, dias 04/07/2021 e 11/07/2021, fica autorizado o funcionamento de todos os 
estabelecimentos comerciais, apenas na modalidade  "delivery",  vedado em todos os casos, o consumo 
no local. 

§ 32  - As disposições aqui tratadas não se aplicam as Farmácias, Postos de Combustíveis e Serviços de 
Empresas Funerárias.  

Art.  2° - Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO o consumo de bebidas alcoólicas em quaisquer locais 
públicos, vias públicas, logradouros e praças, bem como, em estabelecimentos privados, fora dos 
horários estabelecidos no  Art.  12.  

Art.  32. Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDO a realização de festas, confraternizações e similares nos 
ambientes particulares, com aglomerações, além dos entes familiares.  

Art.  42  - Fica determinado ainda no período a aplicação de infrações sanitárias, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil ou penal cabíveis, e serão punidas, alternativa ou cumulativas, com as 
penalidades, constantes do Decreto Municipal n° 387 e 388, bem como prevê o  art.  112 da Lei n° 
10.083 de 23.09.1998 para as atividades. 

§ 12 - A reincidência será punida com aplicação de multa em dobro, além da interdição do 
estabelecimento pelo prazo de 15 (quinze) dias.  

Art.  52  - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

di?  Riversul, aos 01 de julho de 2021. 
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