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M U N IC ÍP IO  D A  E S T Â N C IA  T U R ÍS T IC A  DE 
SÃ O  L U IZ  DO P A R A IT IN G A

DECRETO N2 86, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020

*Autorizo a realização de manifestações artísticas nos 

estabelecimentos comerciais no âmbito do Município de São Luiz 

do Paraitinga, de acordo com a 'fase amarelo' estabelecida pelo 

Plano São Paulo definido pelo Governo Estadual"

ANA LUCIA BiLARD SICHERLE, Prefeita Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga. Estado de 

S io  Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que o Município vem adotando medidas emergenciais e preventivas de contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavirus), controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, em conformidade ás 

ações propostas pela Organização Mundial ca Saúde - OMS pelos Governos Federa) e Estadual;

Considerando que através do Decreto n2 64.994, de 28 de maio de 2020 o Governo do Estado de São Paulo 

instituiu o Plano São Paulo de “retomada consciente" das atividades econômicas no Estado;

Considerando aue o Plano São Paulo, resultado da atuação coordenada do Estado com Municípios paulistas e 

a sociedade civil, prevê a "retomada consciente" das atividades econômicas com a flexibilização da 

quarentena mediante critérios definidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Comité de Contingência 

para o Coronavirus, de acordo com a fase de disseminação da epidemia em cada região;

Considerando aue o Plano São Paulo de “retomada consciente" prevê as fases vermelha -  fase 1, laranja -  

fase 2, amarela -  fase 3, verde -  fase 4 e azul -  fase 5". cada uma corresponde a uma etapa da epidemia, e 

que o mesmo indica a classificação atual de cada região do Estado dentro das referidas fases;

Considerando que as regiões serão submetidas á avaliação periódica sobre o controle da epidemia e as 

condições no sistema de saúde, através do monitoramento constante do Centro de Contingência do 

Coronavirus e Centro de Vigilância Epitíemiolõgica, da Secretaria de Estado d3 Saúde, podendo as mesmas 

progredir ou regredir de fase, conforme avaliação e recomendação dos aludidos órgãos;

Considerando que os Municípios paulistas inseridos nas fases "laranja, amarela e verde" poderão autorizar a 

retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais;

Considerando que Município de São Luiz do Paraitinga está inserido na "fase amarela" do Plano São Paulo de 

"retomada consciente";

Considerando que a "fase amarela" autoriza a abertura para atendimento presencial, com restrições de 

acesso do público e horário de atendimento, bem como adoção de medidas de higiene e distanciamento para 

prevenção de contagio do CGVID-19, das atividades de saiões de beleza e oarbearias, academias de esporte 

de todas as modalidades e centros de ginastica, bares, restaurantes e similares, inciusive aos localizados em 

praças de alimentação e shoppings e g3lenas;

Considerando a necessidade de se promover ações em apoio á classe artística local, cujo segmento vem 

sofrendo enormes prejuízos decorrentes da Pandemia da COVID-19
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DECRETA:

Artigo 1? - Ficam autorizadas as apresentações musicais e qualauer outra manifestação artística, inclusive a 

execução de musica ao vivo. limitada a apresentação de até duas pessoas, em estabelecimentos denominados 

bares, restaurantes e similares, as quais ficarão restritas a área interna destes.

Artigo 22 - Ficam mantidas as demais disposições dos Decretos ne 73 e 78/2020.

Artigo 32 Este Decreto entra em vigor na data de 04 de setembro de 2020.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Prefeitura Municipal da Estância Turística ae São Luiz cc Paraitinga, aos 02 de setembro de 2020.

Ana Lucia Bilard SicherJe

Prefeita Municipal
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