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  DECRETO Nº  7.814 DE 26 DE MAIO DE 2020                            
 

“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 
FLEXIBILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DA 
QUARENTENA E DE SEGURANÇA 
SANITÁRIA PARA CONTENÇÃO DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19)”.  
 

  
 O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito 
Municipal de Paulínia, no uso da atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, 
VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,  
 
 Considerando as medidas de segurança 
sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 
2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de 19 de março de 2020; e 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 
20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, 
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo; 
 
 Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 
22 de março de 2020, que decreta a quarentena no Estado de São Paulo no 
contexto da pandemia do COVID-19; 
 
 Considerando o Decreto Municipal nº 7.774, de 
23 de março de 2020, que determinou as medidas de quarentena a serem 
aplicadas no âmbito municipal; 
 
 Considerando o Decreto Municipal nº 7.781, de 
31 de março de 2020, que dispõe sobre a declaração do estado de calamidade 
pública e medidas administrativas para contenção da pandemia do COVID-19; 
 
 Considerando a evolução da COVID-19 no 
território estadual, inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas 
por meio do Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente – SIMI, 
instituído pelo Decreto nº 64.963, de 05 de maio de 2020; 
 
 Considerando os dados técnicos e 
epidemiológicos de controle da pandemia no território municipal apresentados 
pela Secretaria Municipal de Saúde;  
 
 Considerando a responsabilidade sanitária das 
Autoridades Municipais na proteção da saúde e a necessidade de 
corresponsabilidade dos munícipes para obtenção segura e responsável quanto 
ao afrouxamento das medidas de quarentena para preservação da Saúde 
Pública; 
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 Considerando a necessidade de se manter os 
níveis elevados de isolamento social para evitar a sobrecarga no sistema público 
de saúde, o que demanda uma participação ativa da população de Paulínia; 
 
 
  D E C R E T A:  
 
  
 Art. 1º. Este decreto reconhece o estado de 
emergência no município de Paulínia, sem prejuízo da utilização dos 
mecanismos legais e fiscais previstos no Decreto Municipal nº 7.781, de 31 de 
março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade no município. 
 
 Art. 2º. Fica somente autorizado o 
funcionamento dos seguintes estabelecimentos que tenham por atividades 
essenciais e de baixo risco de contaminação do COVID-19, de acordo com 
critérios técnicos de saúde e epidemiológicos, na seguinte conformidade: 
 
 
 1. Saúde: hospitais; clínicas médicas, 
odontológicas, de fisioterapia, de psicologia, de vacinação e veterinárias; 
farmácias; óticas; laboratórios de análises clínicas; lavanderias e serviços de 
limpeza e hotéis; 
 
 2. Alimentação: supermercados e congêneres 
(mercearias, açougues, peixarias, pesqueiros); estabelecimentos de 
alimentação de animais, bem como os serviços de entrega (delivery) e “drive 
thru” de bares, restaurantes, padarias e lojas de conveniência; 
  
 3. Abastecimento: transportadoras; serviços de 
entrega de mercadorias; postos de combustíveis e derivados; distribuidora de 
água e gás; oficinas de veículos automotores; lojas de material de construção; 
empresas de locação de veículos e concessionárias de venda e revenda de 
veículos automotores;  
 
 4. Segurança: serviços de segurança pública e 
privada; 
 
 5. Serviços: oficinas de conserto de 
eletrodomésticos e eletrônicos; oficinas de costura, loja de aviamentos e tecidos; 
escritórios de contabilidade, advocacia, administração e consultoria; serviços de 
barbearia, cabelereiros e similares; serviços de massoterapia e podologia; 
serviços de jardinagem; serviços de inspeção veicular; serviços de despachante; 
serviços de lava-jato e limpeza veicular; borracharia; serviços de guinchos; 
correspondentes bancários; 
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 5. Comunicação social: meios de comunicação 
social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviços de call center; 
 
 6. Demais atividades relacionadas no §1º do 
artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. 
  
 Art. 3º O funcionamento dos estabelecimentos 
e serviços acima relacionados fica condicionado à implementação de medidas 
de segurança sanitária, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, bem como 
das seguintes regras, de acordo com a especificidade de cada estabelecimento 
e serviço: disponibilização de itens de higienização e de desinfecção (álcool em 
gel, pias ou lavatórios); medidas de distanciamento de, no mínimo, um metro e 
meio entre os clientes e usuários; atendimento individualizado mediante 
agendamento e hora marcada; disponibilização de equipamentos de proteção 
individual aos trabalhadores. 
 
  
 Art. 4º. Fica mantida a obrigatoriedade do uso 
de máscaras de proteção facial aos munícipes, nos termos regulamentados no 
Decreto Municipal nº 7.809, de 05 de maio de 2020. 
 
 Art. 5º. As medidas adicionais de flexibilização 
das atividades comerciais e a divulgação do cronograma das fases de abertura 
para as demais atividades ficam condicionadas à avaliação criteriosa de dados 
técnicos e epidemiológicos de saúde quanto à evolução da pandemia, a serem 
avaliados pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, bem 
como pelo atingimento pela população de índices de isolamento social de, no 
mínimo, 55% (cinquenta e cinco por cento). 
   
 Art. 6º. As datas de retomada dos diferentes 
segmentos comerciais estão sujeitas à alteração, nos termos dos relatórios 
técnicos e epidemiológicos avaliados pelo Comitê para fins de contenção da 
pandemia. 
  
 Art. 7º. A Guarda Municipal de Paulínia e as 
Autoridades Sanitárias do Município devem primordialmente orientar e 
esclarecer a população acerca das medidas de segurança sanitária adotadas 
neste Decreto. 
 
 Parágrafo único. O descumprimento das 
condições estabelecidas neste Decreto importará na notificação imediata do 
estabelecimento comercial, sem prejuízo da adoção de medidas drásticas como 
suspensão do alvará de funcionamento, lacração, aplicação de multa, sem 
prejuízo das medidas penais impostas no Código Penal e no Código Sanitário 
do Estado de São Paulo, as quais devem ser avaliadas de forma proporcional e 
equilibrada pela autoridade. 
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 Art. 8º. Ficam prorrogados até a data de 15 de 
junho de 2020 os procedimentos administrativos estipulados no Decreto 
Municipal nº 7.776, de 27 de março de 2020. 
 
  
 Art. 9º. Este decreto entrará em vigor da data de 
sua publicação. 
 
    
 Paulínia, 26 de maio de 2020. 

 
 
 

 EDNILSON CAZELLATO 
 Prefeito Municipal 
 
  
 Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e 

publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra. 
 
 

LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE 
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito 

 
 

FÁBIO LUIZ ALVES 
  Secretário Municipal de Saúde 

 
 

 
GUILHERME MELLO GRAÇA 

          Secretário de Negócios Jurídicos Interino  
 
 
 

TONÍ GUIMARÃES 
Secretário Municipal de Defesa Civil 

 
 
 

JULIANO MERKES 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 
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BEATRIZ ANACLETO BRAGA 
Secretária Municipal de Recursos Humanos - Interina 

 
 

LUCIANA MARINHO 
Secretária Municipal de Transportes – Interina 

 
 
 

LÚCIA HELENA LIMA GIUNCO 
Secretária Municipal de Administração 

 
 

REBECA ROCHA LEAL 
Secretária Municipal de Governo – Interina 

 
 
 

MEIRE TEREZINHA MULLER PALOMAR 
Secretária Municipal de Educação 

 
 

RITA COELHO 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
 
 

JOSÉ LUIZ BRAGA 
Secretário Municipal de Negócios da Receita 

 
 
 

MAICK DE SOUZA LUCIZANO 
Secretário Municipal de Segurança Pública - Interino 

 
 


