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DECRETO Nº 27, DE 29 DE ABRIL DE 2020 

 
                           “Determina à população do Município de Flórida Paulista 

e estabelecimentos comerciais e de serviços o uso de máscaras de proteção 

facial, disponibilização de álcool gel e controle de clientes, como meio 

complementar de prevenção ao COVID-19.” 
 

 
WILSON FRÓIO JUNIOR, Prefeito do Município de Flórida Paulista, 
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 
 
CONSIDERANDO a pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos 

termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

acompanhando as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do 

Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO que a saúde                                       

garantido mediante politicas públicas sociais e econômicas que visem a 

redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, 

na forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a Lei no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do COVID-19 responsável pelo surto 

de 2019, regulamentada pela Portaria no 356, de 11 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO a prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo 

pelo Decreto n° 64.946, de 17 de abril de 2020, EDITADO pelo Governador 

João Dória; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de medidas de vigilância epidemiológica 

com fundamento na Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e na 

Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  

 

 

 

 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º Sem prejuízo de todas as recomendações profiláticas e de isolamento social 

emanadas pelas autoridades públicas, fica determinado à população a utilização de 

máscara de proteção facial em todos os espaços públicos, nos meios de transporte, nos 

estabelecimentos comerciais e de serviços, confeccionadas conforme orientações do 

Ministério da Saúde. 
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§ 1º À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas 

produzidas para uso hospitalar.  

 

§ 2º As máscaras artesanais podem ser produzidas segundo as orientações constantes da 

Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página do 

Ministério da Saúde na internet: www.saude.gov.br; e Orientações Gerais da Anvisa, de 

03 de Abril de 2020, disponível na internet: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf/bf43

0184- 8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7 

 

Art. 2º Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e de serviços; cujo 

funcionamento está definido na forma do Decreto Estadual nº 64.881, de 20 de março 

de 2020; que, quando do seu funcionamento, adotem as seguintes medidas, 

cumulativamente: 

 

I – disponibilizar, na entrada do estabelecimento e em outros lugares estratégicos de 

fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização de funcionários e clientes; 

II - higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o período de 

funcionamento, as superfícies de toque; 

III - higienizar, quando do início das atividades e durante o período de funcionamento, 

com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos e banheiros, preferencialmente com 

água sanitária; 

IV - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados 

limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer 

outra abertura, contribuindo para a renovação do ar; 

V - manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 

funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel não 

reciclado; 

VI - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de 

evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento; 

VII - garantir aos funcionários o uso de máscaras, sob pena de multa ou outras medidas 

legais cabíveis que podem culminar na suspensão da atividade; 

VIII - assegurar que os clientes somente adentrem o estabelecimento com o uso de 

máscara. 

IX- nos locais onde há a formação de filas, o uso de mascara é obrigatório, mesmo que 

para fora do estabelecimento. 

 

§1º Os supermercados, farmácias e casas lotéricas devem manter a prioridade de 

atendimento à idosos e grupos de risco no horário compreendido das 8h à 10h. 

 

§2º Os bancos devem manter a prioridade de atendimento à idosos e grupos de risco no 

horário compreendido das 10h às 12h. 

 

§3º Os supermercados, farmácias, bancos e casas lotéricas e outros estabelecimentos 

permitidos por lei, devem restringir o acesso ao interior do estabelecimento à um 

número razoável de clientes a fim de garantir o distanciamento social preservando a 

distância mínima de 1,5 metros entre clientes. 
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§4º Os supermercados, farmácias, bancos e casas lotéricas devem restringir o acesso ao 

interior do estabelecimento à apenas dois membros por grupo social. 

 

§5º O atendimento à essas medidas será monitorado pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

§6º Os estabelecimentos comerciais e de serviços, casas lotéricas e bancos, têm um 

prazo para se adequar até o dia 04 de maio de 2020. 

 

Art. 3°                                                                             

de multa e/ou outras medidas previstas na legislação Municipal, sem prejuízo de 

responsabilidade civil e criminal. 

 

Parágrafo único. A multa prevista no caput fica fixada em 35 UFESPs por dia de 

descumprimento e sujeita o estabelecimento ou o responsável. 

 

Art. 4° Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, fiscalizar o cumprimento deste decreto. 

 

Art. 5° As disposições previstas em decretos anteriormente expedidos, não conflitantes 

com este decreto, permanecem inalteradas 

 

Art. 6° As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do município, e não impedem 

outras que se fizerem necessárias. 

 

Art. 7° Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação. 

 

 
Paço Municipal “Kenichi Umehara”, aos vinte e nove dias do mês de abril do 
ano de dois mil e vinte. 
 

 
WILSON FRÓIO JUNIOR 

Prefeito Municipal 
 

O presente Decreto foi publicado e arquivado nesta Secretaria de 
Administração na data supra. 

 
 
 
 
 

Marcelo Lopes Alves 
Secretario de Administração 


