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MUNICÍPIO DE PONTAL

 

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA, Prefeito Municipal de Pontal, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n
medida de quarentena instituída pelo Decreto nº
corrente ano; 
 
CONSIDERANDO o plano São Paulo in
que classificou os municípios de acordo com as ár
do Estado em quatro fases, denominadas vermelha, laranja, amarela e verde;
 
CONSIDERANDO que a área da DRS XIII, a qual abrange o Município de Pontal, 
na fase denominada laranja.  
 
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n
fundamentado do Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades 
não essenciais, observadas as restrições previs
 
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n
território do Estado de São Paulo, em sua íntegra,
30 e 31 de janeiro e 06 e 07 de fevereiro de 2.021

DECRETA: 
 
Artigo 1º. O funcionamento, nos dias 
comercial, industrial e de serviços da municipalidade obedecerá aos parâmetros fixados
vermelha no Anexo III do Decreto Estadual 
Anexo III do Decreto Estadual nº. 65.460, de 
condição de anexo único. 
 
Artigo 2º. Ficam mantidas, nos demais dias
Decreto Municipal nº. 003, de 19 de janeiro de 2.021.
 
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
 

MUNICÍPIO DE PONTAL
  Em, 25 de janeiro de 2.
 
 
  JOSÉ CARLOS NEVES SILVA
  Prefeito Municipal 
 

 Publicado pela secretaria nos termos da lei
  e afixado no local de costume, na data supra.
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MUNICÍPIO DE PONTAL
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N°. 011 DE 25 DE JANEIRO DE 2.
 
ESTABELECE MEDIDAS SANITÁRIAS E 
ADEQUAÇÕES DE ACORDO COM O PLANO SÃO 
PAULO DURANTE O PERÍODO DE QUARENTENA 
DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

, Prefeito Municipal de Pontal, Estado de São Paulo, no uso de suas 

o Decreto Estadual nº. 65.437, de 30 de dezembro de 2.020, que estendeu
quarentena instituída pelo Decreto nº. 64.881, de 23 de março de 2020 até 7 de fevereiro do 

o plano São Paulo instituído pelo Decreto Estadual nº. 64.994, de 28 de maio de 2
que classificou os municípios de acordo com as áreas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde 
do Estado em quatro fases, denominadas vermelha, laranja, amarela e verde; 

que a área da DRS XIII, a qual abrange o Município de Pontal, encontra

o Decreto Estadual nº. 64.994, de 28 de maio de 2.020, autorizou, mediante ato 
fundamentado do Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades 
não essenciais, observadas as restrições previstas no Anexo III do referido decreto; 

o Decreto Estadual nº. 65.487, de 22 de janeiro de 2.021 determinou que “ficará 
território do Estado de São Paulo, em sua íntegra, classificado, excepcionalmente, na fase vermelha” nos dias 

de janeiro e 06 e 07 de fevereiro de 2.021; 
 

O funcionamento, nos dias 30 e 31 de janeiro e 06 e 07 de fevereiro de 2.021, 
comercial, industrial e de serviços da municipalidade obedecerá aos parâmetros fixados

Estadual nº. 65.460, de 08 de janeiro de 2.021, sendo que cópia fiel do 
65.460, de 08 de janeiro de 2.021 passará a integrar o presente decreto, na 

mantidas, nos demais dias não mencionados no artigo anterior, as normas fixadas pelo 
, de 19 de janeiro de 2.021. 

entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

MUNICÍPIO DE PONTAL 
o de 2.021. 

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA 

Publicado pela secretaria nos termos da lei 
e afixado no local de costume, na data supra. 

FAX (16) 3953-2699 

MUNICÍPIO DE PONTAL 

O DE 2.021. 

ANITÁRIAS E 
COM O PLANO SÃO 

ODO DE QUARENTENA 
IA DO COVID-19 E DÁ 

, Prefeito Municipal de Pontal, Estado de São Paulo, no uso de suas 

estendeu a vigência da 
até 7 de fevereiro do 

de 28 de maio de 2.020, 
eas de abrangência dos Departamentos Regionais de Saúde 

encontra-se classificada 

autorizou, mediante ato 
fundamentado do Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades 

.021 determinou que “ficará o 
epcionalmente, na fase vermelha” nos dias 

30 e 31 de janeiro e 06 e 07 de fevereiro de 2.021, dos setores 
comercial, industrial e de serviços da municipalidade obedecerá aos parâmetros fixados para a fase 1 – 

, sendo que cópia fiel do 
passará a integrar o presente decreto, na 

, as normas fixadas pelo 

se as disposições em contrário. 
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