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DECRETO Nº 3.472 DE 16 DE MARÇO DE 2020 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 

EMERGENCIAIS PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO 

PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO 

MUNICÍPIO DE ARIRANHA – SP E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 JOAMIR ROBERTO BARBOZA, Prefeito Municipal de Ariranha, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições; 

 

 RESOLVE: 

 

CONSIDERANDO, que a Organização Mundial de Saúde (OMS), declara pandemia (disseminação 

em nível mundial) do COVID-19 (Novo Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO o que preceitua a Constituição Federal: “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos que ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação”,  

 

CONSIDERANDO, que o contato físico entre as pessoas e gotículas de secreções estão entre as 

formas de contaminação pelo novo vírus; 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de estabelecer medidas e procedimentos para evitar a aglomeração 

uma circulação maior de pessoas a exemplo de outras esferas de governo; 

 

CONSIDERANDO, as decisões do Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Conselho 

Estadual de Educação, juntamente com os representantes dos dirigentes máximos de Entidades 

Autárquicas, que adotaram providências necessárias para contenção da pandemia do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO finalmente as recomendações dos Decretos do Estado de São Paulo nºs. 64.862 

de 13 de Março de 2020 e 64.864 de 16 de Março de 2020. 

 

 DECRETA: 

 

 Art. 1º: - Este Decreto define algumas medidas para prevenção do contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Ariranha - SP. 

 

 Art. 2º:- Adota os protocolos do Plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS 

CoV2, bem como os Boletins de Orientações dos Conselhos de Classe, tais como: Odontologia, 

CREFITO, Psicologia e outros. 

 

 Art. 3º:- Ficam suspensos temporariamente a realização de eventos com aglomeração 

de pessoas em qualquer número, incluída a programação de todos os equipamentos culturais e 

esportivos públicos, orientando ainda, que evite aglomerações nos velórios com máximo de 10 (dez) 

pessoas priorizando a família. 
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 Art. 4º:- A partir da presente data, até o dia 20 de março de 2020, as unidades 

escolares da Rede Municipal de Ensino deverão continuar abertas, com dias letivos regulares, 

realizando atividades de orientação para alunos e responsáveis que desejarem participar. 

 

 § 1º - Nestes dias, deverão ser realizadas atividades de acolhimento e conscientização 

aos professores, gestores e estudantes. 

 

 § 2º - A Diretoria de Divisão de Ensino Municipal realizará, juntamente com a 

Diretoria de Saúde e Higiene Pública, orientação e prevenção para pais/responsáveis dos alunos, 

reforçando protocolos de higiene e etiqueta respiratória. 

 

 § 3º - Nos dias indicados no presente artigo, as escolas funcionarão normalmente, 

inclusive os serviços de alimentação e transporte escolar com presenças facultativas, sendo que as 

famílias que conseguirem deixar seus filhos em casa, poderão fazer, sem prejuízo de faltas. 

 

 § 4º - A partir do dia 23 de março de 2020, as aulas deverão ser suspensas em todas as 

escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como estarão suspensos os serviços de alimentação e 

transporte escolar, que voltarão as atividades com o retorno das aulas, no entanto, as unidades 

escolares fornecerão listas de alunos em situação de vulnerabilidade, para que a Diretoria de 

Promoção e Bem Estar Social, possa realizar a triagem e conceder apoio de alimentação na própria 

unidade escolar, até o aguardo de uma nova determinação. 

 

 § 5º - Em decorrência da suspensão das aulas, fica suspenso o ponto dos profissionais 

do Quadro do Magistério, bem como dos servidores da Educação até o retorno das aulas. 

  

 § 6º- A Diretoria de Divisão de Ensino, aguardará normas adicionais do Conselho 

Estadual de Educação que regulamentarão o período de suspensão das aulas. 

 

 Art. 5º:- Determino, de imediato: 

 

a) À Diretoria de Assistência e Bem Estar Social Municipal que suspenda o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo, as atividade ministradas no CCI – Centro de Convivência do Idoso da 

Rua João Colombo, 555, as atividades ministradas no CRAS. 

 

b) À Diretoria de Esportes, Cultura e Lazer que suspenda todas atividades no Estádio Municipal 

“Alcides Ferreira de Oliveira”, bem como a participação do Município em eventos ou campeonatos 

municipal, regional ou estadual. 

 

 Art. 6º:- O Expediente do Paço Municipal, Junta Militar, Diretoria de Divisão de 

Ensino, Diretoria do Meio Ambiente, CRAS, Fundo Social de Solidariedade, Diretoria de Assistência 

e Bem Estar Social, Almoxarifado Municipal, Biblioteca Municipal e o Posto de Atendimento ao 

Trabalhador - PAT, será somente interno, por tempo indeterminado, ficando ainda, suspenso o ponto 

dos profissionais do Quadro de Funcionários dos Setores acima descritos, com o revezamento dos 

Funcionários. 

  

 § 1º: Autoriza o trabalho remoto, teletrabalho ou a adoção do regime de 

disponibilidade para todos os funcionários do quadro de pessoal do município que se enquadrarem 

em uma das seguintes situações:  
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I – idosos na acepção legal do termo, por contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) 

II – gestantes; 

III – portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras 

afecções que deprimam o sistema imunológico, devidamente comprovadas por atestado médico. 

 

 § 2º: O recebimento de taxas, tarifas e impostos, ficarão suspensos nesse período, 

sendo que o contribuinte não sofrerá a cobrança de juros e correção monetária, no retorno das 

atividades será recebido o valor principal. 

 

 Art. 7º:- Devem ser intensificadas, em todas as repartições públicas do Município, 

principalmente nas unidades de atendimento à saúde, a orientação quanto as formas de prevenção, 

tais como:  

I – lavar as mãos, com água e sabão, até a metade do pulso, esfregando também as partes internas das 

unhas;  

II – usar álcool em gel para limpar as mãos antes de encostar, quando necessário, em áreas como 

olho, nariz e boca; 

III – quando for tossir ou espirrar levar o rosto à parte interna do cotovelo; 

IV – evitar tocar nariz, olhos e boca antes de limpar as mãos; 

V – manter a distância de um metro de pessoas espirrando ou tossindo; 

VI – limpar com álcool objetos tocados frequentemente; 

VIII – usar máscaras caso apresente sintomas ou se for em ambientes muito cheios ou fechados; 

IX – evitar cumprimentar com beijos no rosto, apertando as mãos ou abraçando; 

X – utilizar lenço descartável quando estiver com nariz escorrendo. 

 

 Art. 8º:- Em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID 19), fica 

suspenso o ponto dos profissionais do Quadro da Saúde, com o revezamento dos profissionais da 

área. 

 

 Art. 9º:- Recomenda-se aos estabelecimentos particulares, com aglomeração de 

pessoas, que fechem, já os estabelecimentos que atendem necessidades básicas, como supermercados, 

padarias, farmácias e postos de combustíveis deverão permanecer abertos. 

 

 Art. 10:- As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de verba 

orçamentária própria. 

 

 Art. 11:- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 SECRETARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA, AOS 16 DIAS 

DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 

 

    JOAMIR ROBERTO BARBOZA 

________________________PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

    VALTER ARAUJO JUNIOR 

 ________________________PROCURADOR JURÍDICO 
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