
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIDA MIRIM 

:- DECRETO N. 3.559, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

(Dispõe sobre a flexibilização para a retomada das 
atividades eco11ômicas no Município de lliritiba 
Mirim diante da progressão do Municipio para a fase 

amarela, e dá outras providências). 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR, PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas atribuições legais, na fonna do 
Artigo 21 - inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO, a necessidade de adotar as medidas 
administrativas e preventivas a serem observadas no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta, sem prejuízo daquelas oriundas do órgão sanitário federal e estadual, para 
se evitar a propagação do vírus COVID-19, diante da pandemia global decretada peJa 

Organização Mundial de Saúde - OMS que já se encontm no país; e 

CONSIDERANDO, o Decreto n° 64.994, de 28 de maio de 2.020, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 29 de maio de 2020, que institui 

o Plano São Paulo, resultado da atuação coordenada do Estado com os municípios paulistas 
e a sociedade civil com o objetivo de implementar e avaliar as ações e medidas estratégicas 
de enfretamento a pandemia COVID-19; e 

CONSIDERANDO, a 21° atualização do balanço do Plano São 
Paulo, onde o mesmo reclassifica a sub- região leste para a fase amarela a partir de 08 de 

fevereiro de 2.021; e 

CONSIDERANDO, as resoluções do Gabinete de Crime em 

reunião extraordinária realizada em 08 de fevereiro de 2.021; e 

CONSIDERANDO que se toma necessária a ação do Poder Público 

Municipal, instituindo ações, regramentos e condições para o fomento da economia do 
Município, possibilitando aos cidadãos biritibanos o retorno gradual e seguro às atividades 
suspensas durante o enfrentarnento da pandernia que assola o nosso país, 

DE C R E T A: 

Art. 1°- Fica decretado no Município de B iritiba Mirim a Fase de 
Modulação 3 - Amarela (Flexibilização) do "Plano São Paulo", instituído pelo Decreto 
Estadual n° 64.994 de 28 de maio de 2020, com retomada gradual do atendimento 
presencial ao público de serviços e atividades não essenci~ 

CL$o'D.Il·W 

Robson
Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM airiti~irim 
11 1111 ~ r. :1 f t I~ ( J " 0 ,J 

:- DECRETO N. 3.559, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2.021tcont -: 

Art. 2°- Em razão do disposto no artigo 1°, deste decreto, ficam 

regulamentadas as regras de funcionamento do comércio em geral no âmbito do território 

do município de Biritiba Mirim, a fim de auxiliar na prevenção de contágio pelo COVID-

19, conforme abaixo: 

a) "SHOPPING CENTER", GALERIAS E ESTABELECIMENTOS 
CONGÊNERES, COMÉRCIO EM GERAL: 

• Capacidade 40% limitada; 
• Funcionamento por 12 horas por dia. Após as 06h e antes das 20h 
• Praça de alimentação: funcionamento de acordo com a categoria do 

estabelecimento; 
• Venda de bebidas alcoólicas somente das 06h ás 20h 

b) SALÕES DE BELEZA, BARBERIAS, CENTROS E CLÍNICAS DE 
ESTÉTICA, SERVIÇOS E AFINS: 

• Capacidade 40% limitada; 
• Funcionamento por 1 O horas por dia. Após as 06h e antes das 20h 
• Com agendan1ento prévio e atendimentos individuais; 

c) ACADEMIAS DE ESPORTES DE TODAS AS MODALIDADES, 
INCLUSIVE ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO E CLUBES DE PRÁTICA 
DE ESPORTES: 

• Capacidade 40% limitada; 
• Funcionamento por 1 O horas por dia. Após as 06h e antes das 22h 
• Com agendamento prévio e aulas individuais; 
• Permissão apenas para aulas e práticas individuais, suspensa as aulas e práticas em 

grupos; 

d) EVENTOS, CONVENÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS: 
• Capacidade 40% limitada; 
• Funcionamento de 1 O horas por dia após as 06h e antes das 22h; 
• Obrigação de controle de acesso, hora marcada e assentos marcados 
• Assentos e filas respeitando o distanciamento mú1imo de 1,5rn; 
• Proibição de atividades com o público em pé; 

e) BARES, RESTAURANTES, PIZZARIAS E SIMILARES: 
• Capacidade 40% limitada; 
• Funcionamento de 1 O (dez) horas diárias, após as 06h e antes das 22h; 
• Consumo local e atendimento exclusivo para clientes sentados, respeitando o 

distanciamento entre as mesas; 
• A partir das 22h permitido o atendimento somente por delivery e/ou retirada na 

porta, evitando aglomerações; 

• Máximo de 06 pessoas por mesa; 
• Podendo tirar a máscara somente quando estiver sentado; 

I 

/ 
• Distância de 2 metros entre as mesas e de 1 ,5 metro entre a~essoas; 

Contin 1a ... 
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:-DECRETO N. 3.559, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2.021tcont.-: 

• Proibição de consumo nas calçadas. 
Bares e Adegas- fechamento às 20h (consumo e estabelecimento) 
Restaurantes - fechamento às 22h, encerramento do serviço de bebidas alcoólicas 
às20b 

t) LOJAS DE CONVÊNIENCIA: 
• Fica proibido Venda e Consumo de bebidas alcoólicas após as 20h; 

g) .FEIRAS LIVRES: 
• Fica proibido o consumo no local; 
• Regulamentado pelo Decreto n.0 3.482 de 15 de junho de 2.020; 

Parágrafo único - Todos os estabelecimentos deverão fixar o período de 
funcionamento em local visível , não podendo ultrapassar o limite de horas para cada 
segmento, especificados nesse artigo. 

Art. 3° - São consideradas atividades essenciais no âmbito do Território do 
Município de Biritiba Mirim, o da cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos 
agropecuários, serviços, peças, mercados e supermercados, farmácias, clínicas e hospitais, 
postos de gasolina, oficinas mecânicas, padarias, bancos e pet shops, hotelaria, Igrejas e 
Templos religiosos, dentre outros, mantém-se o artigo 1 o do decreto 3.459 de 30 de março 
de 2.020. 

§ 1° - Os supermercados, mercados e mercearias deverão adotar horários 
diferenciados aos idosos; a proibição da presença de mais de um membro da mesma 
família ou grupo de pessoas; e de menores de 12 (doze) anos no interior do 
estabelecimento, salvo se acompanhante de pessoa idosa ou com capacidade reduzida. 

§ 2° - Padarias não poderão atuar como bares após ás 20h (proibido venda e 
consumo de bebida alcoólica). 

§ 3° - Os templos e cultos religiosos em geral poderão restabelecer suas 
celebrações a partir das 06h00 até as 22h00, desde que, os responsáveis comprovem e 
adotem as medidas de higiene, segurança sanitária e das nonnas estabelecidas na nota 
recomendatória anexa, que passa a fazer patie integrante deste Decreto. 

Art. 4° Todos os estabelecimentos referidos nesse decreto 
independentemente da fase em que o município se encontra deverão adotar as medidas 
cumulativamente com os protocolos sanitários do Plano São Paulo, bem como as contidas 
no artigo 4° do decreto 3.455, de 22 de março de 2.020, dos incisos I ao VI. 

Art. 5° - Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdiçã 

total ou parcial da atividade e cassação de al~1 de localização e funcionamento previsto 
nas leis vigentes, presentes no município. ../ 

,. Continu .. 
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:-DECRETO N. 3.559, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2.021/cont.-: 

Art. 6° - O descumprimento das medidas impostas neste Decreto sujeitará 
os infratores, de forma cumulativa, às penalidades de multa de 30 (trinta) UFMBM 

correspondentes a R$ 5.616,60 (ciJJco miL seiscentos e dezesseis reais e sessenta centavos), 
para cada usuário existente no interior do estabelecimento no momento da fiscalização, 
interdição total ou parcial da atividade e cassação de alvará de localização e 
funcionamento. E em caso de reincidência o valor dobra nos termos da Legislação 
Municipal, inclusive o disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 

Art. 7° - As penalidades de multa para transeuntes que não estiverem 
utilizando a máscara cobrilldo corretamente o nariz e boca estão fixadas em 03 (três) 
Unidades Fiscais do Município de Biritiba Mirim- UFMBM, correspondentes a R$ 561,66 

(quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), conforme Decreto n.0 3.489 
de 30 de julho de 2.020. 

Art. 8° - Os Secretários dos órgãos e das entidades da Administração 
Pública Direta e Indireta deverão adotar as providencias necessárias ao cumprimento do 
estabelecido neste decreto, bem como para emitir as normas complementares que se façam 
necessárias, no âmbito de suas competências. 

Art. 9° - Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste decreto 

serão definidos pelo Murticípio de Biritiba Mirim. 

Art. 10 - As medidas previStas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento. de acordo com a situação epidemiológica do murticípio. 

Art. 11 - Deverão ser observadas todas as normas, diretrizes e orientações 
técnicas emanadas da vigilância sanitária nacional, estadual, municipal e demais órgãos 

competentes. 
Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando

se os decretos 3.451 , 3.454, 3.457, 3.458, 3.461, 3.462, 3.477, 3.478, 3.480, 3.481 , 3.483, 
3.487, 3.488, 3.490, 3.495, 3.504, 3.5 1 5, 3.522, 3.530/2020 e 3.543 3.549/2021 e as 

disposições em contrário. 

de 2.021, 56° de Emancipação Poli ti 
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NOTA RECOMENDATÓRIA: TEMPLOS RELIGIOSOS 

Considerando o Guia de Vigilância Epidemiológica Emergência de Saúde 
Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus, publicado pelo Ministério da 

Saúde. 
Diante da construção do cenário atual e dos futuros cenários da infecção do 

COVI0-19 em Biritiba Mirim, o Prefeito, pontua neste momento as seguintes recomendações aos 

templos religiosos: 
Poderá haver a realização de cultos e missas somente se seguido 

criteriosamente as orientações abaixo: 

• Recomendamos que as pessoas acima de 60 anos, os portadores de doenças 
crônicas, crianças e gestantes não freq üentem as missas e os cultos; 

• A igreja ou templo religioso deverá funcionar com 40% da sua capacidade total de 
ocupação; 

• Duração de no máximo I (uma) hora em cada celebração e, desde que haja total 
desinfecção do local entre uma celebração e outra; 

• Deve-se fazer o controle de entrada e saída dos freqüentadores para evitar qualquer 
tipo de aglomeração; 

• Disponibilizar senha prévia para controle de número de freqüentadores; 

• Não realizar qualquer tipo de evento e/ou reunião de pessoas em residências; 
• Admissão de fiéis dentro das Igrejas, templos ou congêneres somente se estiverem 

usando máscaras; 
• Os freqüentadores dos cultos e/ou missas deverão seguir as medidas de 

distanciamento, mantendo a distância mínima de I ,5 metros entre as pessoas; 
• Todos os freqüentadores de missas ou cultos que apresentem sintomas FEBRE 

(mesmo que não aferida) + SINTOMAS RESPfRA TÓRIOS (tosse ou falta de ar), 
devem encaminhar-se imediatarnente ao serviço de saúde de sua referência e não 
participar e/ou realizar os eventos religiosos (cultos, missas etc); 

• Todos os freqüentadores de missas ou cultos devem ser orientados quanto aos 
sintomas FEBRE (mesmo que não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
(tosse ou falta de ar) ser orientado a evitar locais aglomerados. Essa orientação 
deverá ser feita de forma verbal e através de cartazes; 

• Estimular aos freqüentadores de missas ou cultos a higienização freqüente das 
mãos e orientar a evitar tocar olhos, nariz e boca e compartilhar objetos pessoais, 
essa orientação deverá ser feita de forma verbal e através de cartazes; 

• Disponibilizar a todos os freqüentadores de missas ou cultos, álcool 70% (seja um 
produto registrado nos órgãos do Ministério da Saúde) na entrada da igreja e/ou 
templo; 

• Disponibilizar a todos os freqüentadores de missas ou cu ltos, acesso fác il a pias providas 
de água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com tampa acionada por 
pedal. Não usar toalhas de tecido para en:<;ugar as mãos em sanitários públicos (utilizar 

papel toalha descartável): \) " 

~ Continuai . 
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• Realizar a desinfecção de mobi liários de uso comum, friccionando com pano limpo 

embebido com álcool 70% (seja um produto registrado nos órgãos do Ministério da Saúde) 

por 20 segundos, incluindo maçanetas, torneiras, porta papel toalha, bancos, etc; 

• Intensificar a higienização dos sanitários e pisos existentes, sendo que o funcionário deverá 

utilizar ( luva de borracha, avental de manga longa, calça comprida. calçado fechado). 

Realizar a limpeza e desinfecção das luvas com água e sabão seguido de fricção com álcool 

a 70%, por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos 
enluvadas enquanto as luvas estão sujas as maçanetas, telefones, corrimões, etc.) 

• Redobrar a atenção para qualquer medida de contato, portanto todos freqüentadores de 

missas ou cultos devem evitar: 

-1 tocar as mãos uns dos outros e evitar tocar em objetos ou imagens simbólicas; 

J durante as missas e celebrações, não abraçar ou dar aperto de mãos; 

-/não se devem realizar as orações de mãos dadas; 

-/devem redobrar o cuidado com a higienização das mãos durante a hóstia ou celebração da 

Santa Ceia, se possível uma pessoa apenas deve realizar essa manipulação utilizando-se de 

máscara; 

-1 a sagrada comunhão deve ser entregue, exclusivamente, na mão dos fiéis e não mais na 

boca; 

-/as ofertas devem ser direcionadas para cestos ou urnas de recolhimento em pontos 

estratégicos, não sendo as ofertas recolhidas apenas por um colaborador. ou passando de 

mão em mão; 

• Proibido o uso de bebedouros nos estabelecimentos; 

• Orientar e incentivar todos os freqüentadores de missas ou cultos para o uso da etiqueta 

respiratória: 

-1 Util izar lenço descartável para higiene nasal 

-1 Cobrir o nariz e a boca com lenços/papéis descartáveis quando tossir ou espirrar 

J O lenço utilizado deve ser descartado 

-1 Caso não haja lenço ou toalha de papel disponível, ao espirrar ou tossir é preferível 

cobrir nariz e a boca com a manga da camisa ·'espirrar no cotovelo" do que fazê-lo com as 

mãos, por meio das quais os vírus são faci lmente transferidos para outras pessoas ou para o 

ambiente (telefone, maçanetas. computadores. etc). 

• Manter os ambientes venti lados e, por isso, portas e janelas de Igrejas ou espaços usados 

para cultos e/ou missas fiquem abertas. 

Ponanto, recomendamos a todos os freqüentadores de missas ou 
cultos o uso de máscaras e todos os protocolos e orientações da OMS. 
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