
 

DECRETO Nº 44/2020. 
 

 

“Altera as disposições do Decreto n. 36, de 08 de abril de 

2020.” 

 

 
VANDIL BAPTISTA CASEMIRO, do Município de Nova 

Aliança, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 

 
CONSIDERANDO a situação epidemiológica atual, sem prejuízos de novas 

restrições posteriores, 

 

CONSIDERANDO a necssidade de promover novas medidas que visem reduzir o 

agravamento da situação circunstaciada pela rápida disseminação do Coronavírus, que possam 

abranger parcela populacional do Município, 

 

CONSIDERANDO ainda que todos os niveis federativos estão sendo praticadas 

ações ao enfrentamento do vírus, cabendo ao municipio de Nova Aliança colaborar no que for 

necessário, 

 

CONSIDERANDO que apesar do Municipio  Nova Aliança, NÃO POSSUIR 

NENHUM CASO CONFIRMADO DE COVID – 19 até a presente data, deveesta administração 

tomar as devidas medidas preventivas, respeitando sempre o comércio, a indústria e demais setores 

econônomicos, 

 

CONSIDERANDO que é de responsabilidade do poder Público e de toda 

sociedade, em especial o setor privado promover e colaborar com medidas de prevenção e controle do 

Covid-19, em consonância com as determinações das autoridades Municipais, Estaduais e do 

Ministério da Saúde, 

 

CONSIDERANDO que as medidas esseciais estabelecidas pelo decreto nº 64.881 

e suas posteriores deliberações, do Governo do Estado de São Paulo, já estarem reproduzidas nos 

decretos municipais em especial com os decretos nº 27, 32 e 36 do ano de 2020. 

 

D E C R E T A: 

 

 
 Art. 1º - O artigo 1 , do Decreto n. 27, de 23 de março de 2020, passa a vigorar com as seguintes 

alteração: 

 
“Art. 1º” - Fica determinado até o dia 10 de maio de 2020, enquando perdurar a 

determinação do Governo do Estado de São Paulo, o período de quarentena de que trata o Decreto 

Municipal nº26 de 20 de março de 2020, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia 

da COVID-19(Novo Coronavírus), no Municipio de Nova Aliança.  

 

. 



 

 

Art. 2º - Fica determinado que os Estabelecimentos e serviços que poderão permanecer em 

funcionamento no Município, com a adoção das seguintes medidas: 

 

I – Os estabelecimentos comerciais do municipio  de Nova Aliança,  

deverão proceder a seu funcionamento sem atendimento presencial interno, 

somente com uma das portas abertas ou metade dela aberta, com obstaculo 

na entrada para impedir o acesso das pessoas ao interior do mesmo, sem 

prejuizo de outras formas de atendimento já adotadas  como sistema de  

drive-thru, delivery ou retirada no local. 

 

II –Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro de distância entre 

cada pessoa nas filas de espera, inclusive nas filas de acesso ao 

estabelecimento, exceto serviços de hospitais; 

 

III - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação de pessoas, a 

permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m2 de área livre (sem 

equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto serviços de hospitais. 

 

 

IV- Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio, drive-thru ou 

atendimento domiciliar; 

 

V– Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaboradores com 

sintomas gripais às dependências dos estabelecimentos e serviços, exceto 

serviços de saúde. 

 
 

Parágrafo único. Os estabelecimentos que desenvolvam as atividades 

previstas no caput deste artigo deverão adotar, além das medidas dos incisos 

I, II, III, IV e V deste artigo, no que couber, as seguintes medidas, 

cumulativamente: 

 

 

VI– disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares 

estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização de 

funcionários e clientes; 

 
 

VII – higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o 

período de funcionamento, as superfícies de toque; 

 

VIII– 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; 

 

IX– 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; 

 



 

X– 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; 

 

XI– 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; 

 

XII– garantir aos funcionários o uso de máscaras, de pano ou descartáveis, 

devendo a troca ser realizada a cada período de trabalho ou sempre que 

tornar-se úmida ou apresentar sujidades; 

 

XIII– assegurar que os clientes somente adentrem o estabelecimento com o 

uso de máscara. ” (NR) 

 

 

 

Art. 3º - A fiscalização deverá orientar os responsáveis pelos estabeleciemntos, bem 

como determinar a forma como poderão funcionar durante o periodo de pandemia, 

considerando as peculiaridades e especificidades de cada estabelecimento, sempre com a 

finalidade precipua de evitar eventuais aglomerações, manter o distanciamento exigido e 

diminuir os riscos de cóntagio, 

 

Art. 4º - Ficam expressamente mantida, todas das determinadções expressas no Decrto 

Municipal nº 27 de 20 de março de 2020, decreto Municipal nº 32 de 1º de abril de 2020 

e no decreto Municipal nº 36 de 08 de abril de 2020. 

 

Art. 5º – As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento. 

 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Nova Aliança, 22 de abril de 2020. 

 

 
VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 

 

 
Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume. 

         

    

             Vanderlei Passarini 
 Diretor de Finanças 

 


