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  DECRETO Nº  7.821 DE 06 DE JUNHO 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 o Decreto Estadual nº 64.994, de 
28 de maio de 2020, que fixa os critérios técnicos e objetivos para a instituição 
do Plano São Paulo, com o objetivo de implementar e avaliar ações e medidas 
estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19; 
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  D E C R E T A:  
 
  
 Art. 1º. Para enfrentamento da pandemia pelo 
Coronavírus em seu atual estágio epidemiológico e promover o retorno gradual 
às atividades laborais e sociais em fases progressivas de flexibilização do 
distanciamento social, em conformidade com o “Plano São Paulo”, no qual o 
Município de Paulínia se enquadra atualmente na segunda fase - laranja, ficam 
estabelecidos os protocolos de distanciamento social seletivo avançado a serem 
observados por todos os segmentos econômicos autorizados a funcionar. 
 
 Art. 2º. Durante a segunda fase - laranja - do 
Plano São Paulo, estão autorizadas a funcionar, além das permitidas no Decreto 
Municipal nº 7.814, de 26 de maio de 2020, as atividades descritas no Anexo III, 
do Decreto Estadual nº 64.994/2020, com ênfase no atendimento individual ou 
de pequeno agrupamento, assim regulamentadas: 
 
 I – Escritórios em geral e imobiliárias; e 
 
 II – Comércio e serviços, com horário delimitado 
de 12:00h (meio dia) as 16:00h (dezesseis horas).  
 
 § 1º As atividades elencadas nos incisos do 
caput deste artigo atuarão com 20% (vinte por cento) da capacidade total de 
atendimento e horário de funcionamento reduzido, limitado a quatro horas 
seguidas diárias. 
 
 § 2º Fica vedada, em qualquer das atividades 
autorizadas, a aglomeração e fluxo intenso de pessoas, bem como a realização 
de eventos e/ou campanhas publicitárias na frente do estabelecimento que 
impliquem na aglomeração de pessoas. 
  
 Art. 3º. O funcionamento das atividades 
elencadas no artigo 2º deste Decreto fica condicionado à obtenção da 
“Declaração de Estabelecimento Responsável” por meio da qual o responsável 
legal pelo estabelecimento atesta sua responsabilidade social no controle da 
pandemia e adoção das medidas de prevenção e proteção de seus 
trabalhadores e clientes. 
 
 § 1º A Declaração de Estabelecimento 
Responsável será emitida na página oficial da internet sobre Coronavírus da 
Prefeitura Municipal de Paulínia (www.paulinia.sp.gov.br ), com as orientações e 
esclarecimentos das autoridades sanitárias. 
 
 § 2º O certificado de Declaração de 
Estabelecimento Responsável deverá ser impresso e afixado em local visível na 
entrada do estabelecimento para conhecimento e fiscalização da população e do 
Poder Público. 

http://www.paulinia.sp.gov.br/
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 § 3º O estabelecimento terá o prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da entrada em vigor deste Decreto, para afixar o certificado 
de Declaração de Estabelecimento Responsável. 
 
 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. Todos os estabelecimentos autorizados 
a funcionar na retomada gradativa de suas atividades deverão obedecer ao 
protocolo de higiene, distanciamento, restrições, visando a mitigar os efetivos da 
disseminação do coronavírus (COVID-19) e aderir às condutas gerais de 
funcionamento: 
 
 
 I - disponibilizar meios adequados de 
higienização das mãos de trabalhadores com água e sabonete líquido, toalhas 
descartáveis e lixeiras e álcool gel a 70% (setenta por cento); 
 
 II - exigir de trabalhadores, clientes e/ou 
frequentadores a utilização de máscaras de proteção e a utilização de álcool em 
gel ao entrar e sair do estabelecimento e após cada atendimento; 
 
 III - fornecer máscaras em número suficiente 
para cada trabalhador do estabelecimento, considerando as trocas necessárias 
durante toda a jornada de trabalho; 
 
 IV - afastar temporariamente trabalhadores que 
apresentarem os seguintes sintomas: febre, tosse, dor de garganta e/ou 
dificuldade em respirar e orientar o trabalhador a procurar um serviço de saúde 
local; 
 
 V - realizar o controle de fluxo de clientes e/ou 
frequentadores evitando a aglomeração de pessoas, observando o 
distanciamento mínimo de um metro e meio entre trabalhadores, clientes e 
frequentadores; 
 
 VI - realizar a demarcação no solo, nos espaços 
destinados às filas de espera para atendimento, a distância mínima de um metro 
e meio entre os clientes; 
  
 VII - intensificar os processos de limpeza, 
higienizando de forma periódica e continuada, com produtos de limpeza 
adequados, tais como desinfetante, álcool 70% (setenta por cento) ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes e de efeito similar as superfícies 
expostas aos clientes e/ou frequentadores, tais como banheiros, lavatórios, 
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cozinhas, caixas registradoras, pisos, maçanetas, corrimãos, 
elevadores, mesas, balcões, interruptores e móveis de uso comum e individual; 
 
 VIII - manter o distanciamento social para os 
trabalhadores que integram o grupo de risco, estimular os demais trabalhadores 
ao teletrabalho e incentivar a modalidade de compras online e entregas (delivery) 
ou retirada (drive thru); 
  
 IX - as atividades de escritório devem garantir o 
distanciamento mínimo de um metro e meio entre os profissionais, mantendo-se 
as áreas comuns fechadas ou de acesso restrito; 
 
 X - manter o distanciamento social no ambiente 
de trabalho adotando, quando possível, métodos que possibilitem a diminuição 
da densidade de pessoas no espaço físico, tais como reuniões virtuais, trabalho 
remoto, dentre outros; 
 
 XI - organizar, dentro do possível, a escala de 
trabalhadores em dias ou horários alternados para evitar a aglomeração no 
transporte público durante os horários de pico; 
 
 XII - manter em teletrabalho o trabalhador com 
mais de 60 (sessenta) anos e pessoas com doenças crônicas ou condições de 
risco; 
 
 XIII - orientar os trabalhadores a adotar etiqueta 
respiratória (cobrir a boca e nariz com braço ou lenço descartável ao tossir e 
espirrar), e, logo em seguida, higienizar as mãos; 
 
 XIV - dar preferência à ventilação natural, não 
sendo recomendados, quando necessária a permanência de pessoas, 
ambientes confinados, sem renovação de ar natural ou mecânica; e 
 
 XV – adotar os respectivos protocolos padrões 
e setoriais específicos elaborados pelo Departamento de Vigilância Sanitária do 
Município de Paulínia e os definidos no Plano São Paulo. 
  
 § 1º Na imperiosa necessidade de utilização de 
sistemas de climatização, os estabelecimentos deverão seguir as orientações da 
NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/SEI/CIPAF/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA. 
 
 § 2º A fiscalização e o cumprimento do disposto 
nos incisos do caput deste artigo, sem prejuízo da fiscalização pela 
Administração Pública Municipal, também dar-se-á pelo responsável pelo 
estabelecimento. 
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 Art. 6º. Em caso de identificação de 
agravamento do quadro de disseminação do COVID-19 no Município de 
Paulínia, de acordo com relatórios técnicos e epidemiológicos, o Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus poderá, a qualquer tempo, adotar 
as medidas necessárias para suspensão das atividades comerciais e de serviços 
previstas neste Decreto.   
  
 Art. 7º. A Guarda Municipal de Paulínia, as 
Autoridades Sanitárias do Município, os fiscais da Secretaria Municipal de 
Negócios da Receita e os servidores da Secretaria Municipal de Defesa Civil 
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. 
 
 Art. 8º. O horário de expediente do Paço 
Municipal de atendimento ao público será das 08:00h (oito horas) as 17:00h 
(dezessete horas). 
 
 Parágrafo único. Para fins de atendimento ao 
público, o Paço Municipal deve manter os protocolos de segurança sanitária e 
restrição quanto à aglomeração de pessoas, sendo recomendada a utilização 
preferencial dos canais eletrônicos já disponibilizados pela Municipalidade. 
  
 Art. 9º. Este decreto entrará em vigor no dia 08 
de junho de 2020. 
 
    
 Paulínia, 06 de junho de 2020. 

 
 
 

 EDNILSON CAZELLATO 
 Prefeito Municipal 
 
  
 Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e 

publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra. 
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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 

 
 
 

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 
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JOSÉ LUIZ BRAGA 
Secretário Municipal de Negócios da Receita 

 
 
 

MAICK DE SOUZA LUCIZANO 
Secretário Municipal de Segurança Pública – Interino 

 
 
 

MARCELO LIMA BARCELLOS DE MELLO  
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 
 
 

JOSÉ CLÁUDIO CASTOLDI 
Secretário Municipal de Habitação 

 
 
 

NICHOLAS ANDREWS BACCARIN 
Secretário Municipal de Finanças 

 
 
 

 
 


