Prefeitura do Município de Leme
Estado de São Paulo
DECRETO Nº 7.478, DE 31 DE AGOSTO DE 2020
“Estende o prazo da quarentena de que
trata o Decreto Municipal nº 7.375, de
23 de Março de 2020 e dá providências
correlatas”.

Considerando a decretação de medida de quarentena em todo o Estado de
São Paulo por meio do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;
Considerando as diretrizes e protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano
São Paulo;
Considerando que de acordo com o 12º balanço do mesmo Plano São
Paulo, aponta que o Município de Leme se encontra na 03ª fase de
retomada de atividades (fase amarela);
Considerando a possibilidade do Município de Leme atingir os 28 dias de
permanência necessários na fase amarela do Plano São Paulo, para
realização de eventos, convenções e atividades culturais;
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do
coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo;
Considerando, ainda, a necessidade de conter a disseminação do Covid-19;
DECRETA:
Artigo 1º. Fica estendido até dia 08 de setembro de
2020 o período de quarentena de que trata o parágrafo único do Artigo 1º do
Decreto Municipal nº 7.375, de 23 de Março de 2020 e suas prorrogações,
como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 (novo
coronavirus) no Município de Leme.
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Artigo 2º. A partir de 04 de setembro de 2020,
permanecendo o Município de Leme na atual fase amarela do plano São
Paulo de retomada de atividades, fica permitida a realização de eventos,
convenções e atividades culturais, desde que observadas as seguintes
condições:
I - A ocupação máxima do espaço a ser utilizado seja
limitada a quarenta por cento (40%) da capacidade total daquele local.
II – Haja controle de acesso, hora marcada e assentos
marcados ao público participante, com respeito ao distanciamento social nos
assentos, filas, venda de ingressos e demais ambientes;
III – Não sejam permitidas atividades com público em pé;
IV – Seguir os protocolos, geral e setorial, além de:
a) Usar o maior número possível de entradas para que se permita um maior
distanciamento social;
b) Quando se tratar de familiares e habitantes de uma mesma residência, a
distância mínima entre eles não será aplicável, entretanto, a mesma família
deverá respeitar a distância mínima de segurança entre os demais
presentes;
c) Não permitir aos artistas, demais colaboradores e clientes o uso
compartilhado nem individual de equipamentos públicos que possam gerar o
uso por várias pessoas, como bancos, sobretudo em ambientes abertos;
d) Nos eventos, a conferência de ingressos deverá ser apenas de modo
visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem contato manual
por parte do atendente, disponibilizando recipiente adequado para o seu
posterior descarte;
e) Demarcar o piso com fitas de sinalização, informando a distância mínima
que deverá ser adotada por todos os participantes;
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f) Manter a distância mínima entre as pessoas, mudando a disposição do
mobiliário ou alternando assentos, demarcando lugares que precisarão ficar
vazios, e considerando não somente o distanciamento lateral, mas também
o distanciamento entre as pessoas em diferentes fileiras;
g) Escalonar a saída do evento por fileira de assentos ou grupos familiares,
a fim de evitar aglomerações em escadas, portas e corredores. A ordem de
saída deverá se iniciar pelas fileiras mais próximas ao acesso de saída,
terminando nos grupos familiares ou assentos mais distantes, evitando-se
assim o cruzamento entre as pessoas;
h) a programação do evento, convenção ou atividade deverá prever intervalo
suficiente entre as sessões a serem realizadas, para a devida higienização
de todos os ambientes;
i) Suspender o consumo de alimentos e bebidas nos estabelecimentos,
sobretudo nas áreas fechadas, garantindo que todos mantenham o uso de
suas máscaras de proteção facial.
Parágrafo único. Sem prejuízo das disposições contidas
no caput deste artigo, os eventos, convenções ou atividades deverão
observar, no que couber, o protocolo de operação padrão e específico aos
casos do plano de retomada das atividades do Governo do Estado de São
Paulo, bem como respeitar as normas municipais de Posturas, Vigilância
Sanitária e demais setores competentes.
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, mantendo-se as disposições do Decreto Municipal nº 7.467, de
07 de agosto de 2020 (fase amarela).
Em Leme, 31 de Agosto de 2020.
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WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO
Prefeito do Município de Leme

Av. 29 de agosto, 668 – Centro – CEP; 13610-210 - PABX (19) 3573-4900 CNPJ/MF 46.362.661/0001-68

prefeito@leme.sp.gov.br

