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EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Tremembé, veiculado 
exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação 
das entidades da Administração Direta e Indireta deste 
Município, sendo referidas entidades inteiramente 
responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tremembé 
poderão ser consultadas através da internet, por meio do 
seguinte endereço eletrônico: www.tremembe.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, 
acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tremembe
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e 
independente de qualquer cadastro.
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PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO  Nº  5.795,  DE  20  DE MARÇO DE 2020.
“Suspende o atendimento presencial 
ao público na Sede da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de 
Tremembé, nos estabelecimentos 
comerciais e o funcionamento de 
casas noturnas e outras voltadas 
à realização de festas eventos ou 
recepções, cultos religiosos e igrejas, 
e determina demais providências.”

MARCELO VAQUELI, Prefeito Municipal da Estância 
Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º. Fica suspenso, de 23 de março a 31 de março 
de 2020, o atendimento presencial ao público, na Sede da 
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé 
e nos estabelecimentos comerciais em funcionamento 
neste Município.

§1º. Os estabelecimentos comerciais deverão manter 
fechados os acessos do público ao seu interior.

§2º. O disposto neste artigo não se aplica às atividades 
internas dos estabelecimentos comerciais, bem como 
à realização de transações comerciais por meio de 
aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos 
similares e os serviços de entrega de mercadorias 
(delivery).

§3º. Os débitos inscritos em divida ativa e/ou em 
execução fiscal, continuarão tendo seu atendimento para 
recebimento de demonstrativo de débitos, realização 
de acordos e boletos via telefone (12 3607-0100), pelo 
Whatsapp (12) 99211-7384 e pelo email (mayara.faria@
tremembe.sp.gov.br).

Artigo 2º. A suspensão a que se refere o artigo 1º deste 
decreto não se aplica aos seguintes estabelecimentos:

I – farmácias, devendo fixar horário de atendimento 
exclusivo para pessoas idosas e gestantes, das 08:00 às 
9:30;

II- hipermercados, supermercados, mercados, 
açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e quitandas, 
devendo fixar horário de atendimento exclusivo para 
pessoas idosas e gestantes, das 08:00 às 9:30;

III - lojas de venda de alimentação para animais;

IV - distribuidores de gás;

V - lojas de venda de água mineral;

VI - padarias;

VII - restaurantes e lanchonetes, até às 18 horas, 
vedada a realização de música ao vivo ou ambiente;

VIII - postos de combustível;

IX- funerárias, devendo os velórios ter número limitado 
a 10 (dez) pessoas e não acontecerem ao mesmo tempo;

X – as Agências Bancárias e Casas Lotéricas;

XI - outros que vierem a ser definidos em ato expedido 
pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os estabelecimentos referidos no 
“caput” deste artigo deverão adotar as seguintes medidas:

I - intensificar as ações de limpeza;

II - disponibilizar álcool em gel aos seus clientes;

III - divulgar informações acerca da COVID-19 e das 
medidas de prevenção; e

IV - manter espaçamento mínimo de 2 (dois) metros 
entre as mesas, no caso de restaurantes e lanchonetes;

V – evitar filas e aglomeração de pessoas, fixando o 
número máximo de consumidores que podem permanecer 
no estabelecimento (de forma a respeitar o espaço de 2 
(dois) metros entre as pessoas).

Artigo 3º. Fica suspenso o funcionamento, pelo prazo 
estipulado no artigo 1º deste decreto, de casas noturnas, 
demais estabelecimentos dedicados à realização de 
festas, eventos ou recepções e qualquer local fechado 
(com mais de 15 (quinze) pessoas), independente de 
sua característica, condições ambientais, tipo do público, 
duração e modalidade.
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§1º. Fica suspensa a partir de 23 de março, a realização 
de cultos religiosos, missas e o funcionamento de templos 
e igrejas com aglomeração de pessoas.

§2º. Fica suspensa a partir de 23 de março, o 
funcionamento das Agências dos Correios, dos 
recebimentos e entregas de correspondências e similares.

Artigo 4º. Caberá à Secretaria de Assuntos 
Fazendários, Secretaria de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos e Secretaria de Planejamento Urbano adotar 
medidas para:

I - suspender os termos de permissão concedidos a 
profissionais autônomos localizados em áreas de grande 
concentração de ambulantes, bem como das “feiras livres”, 
“feira da barganha”, “feira de artesanato” e similares;

II - intensificar a retirada de todo comércio ambulante.

Artigo 5º. Caberá às Secretarias do Município, 
fiscalizarem o cumprimento das disposições deste 
decreto.

Parágrafo Único. Os Secretários Municipais deverão 
disponibilizar empregados públicos para a fiscalização do 
cumprimento das disposições deste decreto.

Artigo 6º. Os casos omissos serão dirimidos à medida 
das necessidades que se apresentarem.

Artigo 7º. Todos os médicos e profissionais de 
saúde da rede municipal poderão ser requisitados para 
o atendimento e prestação de serviços na Unidade de 
Pronto Atendimento.

Parágrafo Único. A partir de 30/03/2020 e enquanto 
perdurar a situação de emergência, para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19), 
as “triagens” dos casos suspeitos ou que apresentem 
sintomas, devem ser direcionados exclusivamente para 
o ESF-4, situado à Rua Hipólito José Ribeiro, nº 243 - 
Jardim Santana, nesta Urbe.

Artigo 8º. Ficam autorizadas as Secretarias Municipais 
a procederem a realocação de seus servidores em setores 
distintos daqueles aos quais encontram-se alocados, de 
modo a atender às demandas que se apresentarem em 
razão da expedição do decreto de emergência.

Artigo 9º. O descumprimento do presente 
Decreto ensejará a imediata suspensão do Alvará de 
Funcionamento e a interdição do estabelecimento, com a 
respectiva lacração.

Artigo 10. Em razão da decretação de emergência 
constante do Decreto nº 5.793, de 17 de Março de 2020, 
poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas 
naturais e jurídicas.

Artigo 11. Este decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Tremembé, em 20 de março de 2020.

MARCELO VAQUELI

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 20 de 
março de 2020.

JOSÉ MARCIO ARAUJO GUIMARÃES

Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito


	PODER EXECUTIVO DE TREMEMBÉ
	Atos Oficiais
	Decretos

