
Ata da Reunião do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) - 
Município de Paranapuã-SP.

Aos 02 (dois) dias do mês de abril de 2020 (dois mil e vinte), reuniram-se na sala de 
reunião do Conselho de Alimentação Escolar, sito a rua Cachoeira dos índios, 2075, 
centro, Paranapuã/SP, os membros do Conselho de Alimentação Escolar- CAE 
quadriênio 2017 a 2020 do Município de Paranapuã. A reunião foi presidida pela 
presidente, que após verificar a presença dos conselheiros deu início a reunião, dando 
boas vindas a todos, após aberta a reunião com início às 17:00 horas (dezessete horas), na 
qual foram discutidos os seguintes assuntos: PANDEMIA COVID - 19

S Uma pneumonia de causas desconhecidas detectada em Wuhan, China, foi reportada 
pela primeira vez pelo escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de 
dezembro de 2019.
O surto foi declarado como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
em 30 de janeiro de 2020.
A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da 
COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia. Para contê-la, a 
OMS recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados; 
testes massivos; e distanciamento social.

V O Ministério da Saúde editou a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da 
infecção humana pelo novo Coronavirus (COVID-19).

V Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos legais e normativos 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre elas, a suspensão 
das atividades escolares.

V No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria n° 343, o Ministério da Educação 
(MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 
digitais, enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19, para instituição de 
educação superior integrante do sistema federal de ensino. Posteriormente, tal Portaria 
recebeu ajustes e acréscimos por meio das Portarias nos 345 e 356/2020.

V Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público 
elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades, 
considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas por conta de 
ações preventivas à propagação da COVID-19.

V Em decorrência deste cenário, os Conselhos Estaduais de Educação de diversos 
estados e vários Conselhos Municipais de Educação emitiram resoluções e/ou 
pareceres orientativos para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos 
sistemas sobre a reorganização do calendário escolar e uso de atividades não 
presenciais.

V Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo n° 6 
que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março 
de 2020.

V Em l°r de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória n° 934 que 
estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino 
superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de 
saúde pública de que trata a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.



No âmbito municipal, tivemos a paralisação do convênio do PNAE por meio do 
Estado. E estamos aguardando as decisões do Estado e Federação para tomar algumas 
medidas no nosso município. E devido, esse período de paralisação das aulas presenciais, 
o CAE decidiu que não voltarão a se reunir, e quando houver algo para ser discutido, se 
houver necessidade, será realizado reunião com os membros. A sra presidente agradeceu 
novamente a participação de todos e deu-se por encerrada esta reunião. Nada mais 
havendo a ser tratado deu por encerrada a presente reunião que vai assinada pelos 
membros do CAE.

Paranapuã, 02 de abril de 2020

Rosangela Honório Pereira Gonçalves

Priscila Guerra Rodrigues

Thaísa Leticia Barrado Corbanezzi

Roseli Alexandre Traba

Alenir Rosana Franzzato de Azevedo

Lucimar Carvalho Siquieri

Francisca Soler Garcia



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JALES

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CONVÊNIO

Processo N° 00489/19

Convênio N°: 2020CV00006

CONVENENTE: Diretoria de Ensino - Região de Jales

CONVENIADO: Prefeitura do Município de Paranapuã

NOTIFICO a suspensão temporária, a partir de 24 de março de 2020, da execução do 

Convênio firmado entre esta Diretoria de Ensino - Região Jales e essa Prefeitura Municipal de 

Paranapuã, cujo objeto se refere à transferência de recursos financeiros, destinados ao 

fornecimento de alimentação escolar aos alunos matriculados na educação básica, nos 

períodos diurno e/ou noturno, nos estabelecimentos estaduais de ensino circunscritos ao 

MUNICÍPIO, inclusive: I - na educação profissional técnica de nível médio, conforme definido 

no artigo 4o, inciso I, da Lei federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996; II - em escolas 

localizadas em áreas indígenas, remanescentes de quilombos e assentamentos; e III - na 

educação de Jovens e Adultos - EJA.

Ressaltamos que esta NOTIFICAÇÃO é motivada peia obrigatoriedade do cumprimento ao 

disposto no Decreto n° 64.862, de 13 de março de 2020, o qual dispõe sobre adoção de 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavirus), devidamente declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS, fato que pode ser considerado como calamidade pública e, pelo disposto na Resolução 

SE n° 27/2020, de 18 de março de 2020, artigo 1o, § 2°, a qual determina a suspensão dos 

convênios de prestação de serviços. Da mesma forma, notificamos que o término da 
suspensão temporária se dará com a retomada das aulas.

Nestes termos, esta diretoria fixa o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o Chefe do Poder 

Executivo do Município de Paranapuã, manifestar-se por escrito, acerca dos apontamentos ora 

descritos, garantido, assim, o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Jales, 23 de março de 2020

GeraJoo Nilza da Silva
Dirigente Regional de Ensino

Excelentíssimo Senhor
Sérgio Antônio Polarini

DD Prefeito do Município de Paranapuã



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JALES

NOTIFICAÇÃO - MEDIDAS CORONAVÍRUS

Processo N°: 00489/19

Convênio N°: 2020CV00006

CONVENENTE: Diretoria de Ensino - Região de Jales

CONVENIADO: Prefeitura do Município de Paranapuã

NOTIFICO, nos termos do Convênio celebrado entre esta Diretoria de Ensino - Região de 

Jales e essa Prefeitura Municipal de Paranapuã, cujo objeto se refere à transferência de 

recursos financeiros destinados ao fornecimento de alimentação escolar, (vírgula) aos alunos 

matriculados na educação básica da rede estadual de ensino, nos períodos diurno e/ou 

noturno, nos estabelecimentos estaduais de ensino circunscritos no MUNICÍPIO, inclusive: I - 

na educação profissional técnica de nível médio, conforme definido no artigo 4o, inciso I, da Lei 

federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996; II - em escolas localizadas em áreas indígenas, 

remanescentes de quilombos e assentamentos; e III - na educação de Jovens e Adultos - EJA, 

a apresentar os esclarecimentos referentes às medidas adotadas, enquanto perdurou a 

execução da avença, a respeito das medidas preventivas visando a evitar a propagação do 

COVID-19 (Novo Coronavirus), tanto na proteção da saúde de todos que executaram serviços, 

quanto daqueles que eram alvo do objeto do convênio, em especial os alunos matriculados nas 

unidades escolares da rede estadual, localizadas no Município de Paranapuã.

Ressaltamos que esta NOTIFICAÇÃO restou motivada pela obrigatoriedade da adoção de 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavirus), devidamente declarado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS, bem como em atendimento ao disposto no § 3o, artigo 1° do Decreto 64.864, de 16 de 

março de 2020.

Nestes termos, fixo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o Chefe do Executivo do Município de 

Paranapuã, manifestar-se por escrito, acerca dos apontamentos ora descritos, garantido, 

inclusive, o direito à ampla defesa e ao contraditório, se julgar pertinente.

Jales, 23 de março de 2020.

-
Geraldo Nilza da Silva 

Dirigente Regional de Ensino

Excelentíssimo Senhor

Sergio Antônio Polarini

DD Prefeito do Município de Paranapuã
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DECRETO N2. 2.781 DE 18 DE MARÇO DE 2020

"Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente da infecção pelo novo COVID-19 (coronavirus) e dá 
outras providências".

SERGIO ANTONIO POLARINI, Prefeito do 
Município de Paranapuâ, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às nações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando a declaração de pandemia para 
COVID-19 pela Organização Mundial de saúde - OMS;

Considerando as orientações e alertas emitidos 
pelo Ministério da Saúde;

Considerando as últimas orientações dos órgãos 
de saúde superiores no sentido de que se adote e amplie as medidas 
preventivas;

Considerando a urgente necessidade de medidas 
preventivas para resguardar a população;

DECRETA:

Artigo 1- - As medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19), 
no âmbito do Município de Paranapuâ, ficam definidas nos termos deste 
Decreto.

/I
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Artigo 22 - Ficam suspensos, no âmbito do 
Município de Paranapuã, pelo prazo de 30 (trinta) dias:

I - atividades e/ou programas direcionados a 
terceira idade, cursos, oficinas, projetos sociais, eventos esportivos e outros 
de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público e/ou contem 
com aglomeração de pessoas;

II - atividades educacionais em todas as escolas 
das redes de ensino público, compreendendo-se também a creche escola 
do município;

III - A suspensão das aulas da Rede Municipal de 
Ensino deverá ser compreendida como antecipação do recesso escolar e 
terá início a partir de 23 de março de 2020, nos termos deste Decreto, bem 
como as diretrizes estabelecidas na Nota de Esclarecimento expedida pelo 
Conselho Nacional de Educação.

IV - A suspensão das atividades na creche escola 
também terá início a partir de 23 de março de 2020.

V - Os ajustes necessários para o cumprimento do 
calendário escolar serão estabelecidos posteriormente, após o retorno das 
aulas.

Parágrafo Único - O prazo estabelecido no caput 
deste artigo poderá ser prorrogado em caso de comprovada necessidade.

Artigo 39 - Qualquer servidor público, empregado 
público ou contratado por empresa que presta serviço para o Município de 
Paranapuã, que apresentar febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, 
dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e 
batimento das asas nasais) ou que tenha retornado de viagem 
internacional, nos últimos dez dias, deverá permanecer em casa e adotar o 
regime de teletrabalho, conforme orientação da chefia imediata.

Artigo 42 - Os servidores municipais acima de 60 
anos e gestantes deverão desenvolver seus trabalhos fora das instalações 
físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto, regime home office, pelo
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período de 30 (trinta) dias, desde que observada a natureza da atividade 
mediante a utilização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis.

Parágrafo Único - o disposto neste artigo não se 
aplica aos servidores lotados nas unidades que prestem serviços essenciais, 
especialmente os necessários para o combate a endemias e atendimento à 
população na área da saúde.

Artigo 52 - Os bares e restaurantes deverão 
observar na organização de suas mesas a distância mínima de dois metros 
entre elas.

Parágrafo único. Nos espaços abertos 
recomenda-se a distância mínima de um metro entre as pessoas.

Artigo 6? - No âmbito do setor privado do 
Município fica recomendado a adoção de medidas preventivas de contágio 
pelo COVID-19, especialmente:

I - a suspensão de aulas na educação básica e 
superior, adotadas gradualmente, no que couber;

II - a suspensão de quaisquer eventos com 
públicos;

III - a suspensão de liturgias em igrejas e 
encontros religiosos;

IV - a suspensão de eventos promocionais, 
queima de estoques e similares;

V - a adoção de medidas preventivas e bares, 
restaurantes, supermercados, bancos, lotéricas e demais locais com 
aglomeração de pessoas e atendimento ao público;

Artigo 72 - As pessoas físicas e jurídicas deverão 
sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu 
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

Artigo 82 - As medidas previstas neste Decreto 
poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo 
estipulado no artigo 29.
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Artigo 92 - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Prefeitura Municipal de Paranapuâ, 18 de março 
de 2020.

aSERGIO ANTO POLARINI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta secretaria na data
supra.

EÍIETE SILVA DE VICENTE
Secretária Administrativa
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DECRETO N5. 2.782 DE 23 DE MARÇO DE 2020

"Decreta quarentena no Município de Paranapuã, no contexto da 
pandemia do COVID-19 (Novo Coronavirus), e dá providências 
complementares".

SERGIO ANTONIO POLARINI, Prefeito do 
Município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando a Portaria MS n^ 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavirus;

Considerando que a Lei federal n^ 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada 
emergência, incluiu a quarentena (art. 29, II), a qual abrange a "restrição de 
atividades [...] de maneira a evitar possível contaminação ou propagação 
do coronavirus;

%

Considerando o disposto no Decreto federal n^ 
10.282, de 20 de março de 2020, em especial o rol de serviços públicos e 
atividades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e segurança;

Considerando a recomendação do Centro de 
Contingência do Coronavirus, instituído pela Resolução nQ 27, de 13 de 
março de 2020, do Secretário de Estado da Saúde, que aponta a crescente 
propagação do coronavirus no Estado de São Paulo, bem assim a 
necessidade de promover e preservar a saúde pública;

Considerando o pronunciamento do Governador 
do Estado de São Paulo apresentando ações emergenciais de medidas 
preventivas para resguardar a população;

DECRETA:
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Artigo 19 - Fica decretada medida de quarentena 
no Município de Paranapuã, consistente em restrição de atividades de 
maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavirus, 
nos termos deste decreto.

Parágrafo Único - A medida a que alude o "caput" 
deste artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020.

Artigo 29 - Para o fim de que cuida o artigo 19 
deste decreto, fica suspenso:

I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços, estabelecimentos congêneres, centro de 
fisioterapia, ressalvadas as atividades internas;

II-o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem 
prejuízo dos serviços de entrega ("delivery").

Parágrafo Único - O disposto no "caput" deste 
artigo não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades 
essenciais, na seguinte conformidade:

1. saúde: unidade básica de saúde, farmácias, hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de 
entrega ("delivery") e de bares, restaurantes e padarias;
3. abastecimento: postos de combustíveis, armazéns e oficinas de veículos 
automotores;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. demais atividades relacionadas no § 19 do artigo 32 do Decreto federal 
nQ 10.282, de 20 de março de 2020.

Artigo 39 - Os órgãos de Segurança Pública 
atentarão, em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 
268 e 330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave;

Artigo 49 - Fica recomendado que a circulação de 
pessoas no âmbito do Município se limite às necessidades imediatas de 
alimentação, cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais. z
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sua publicação.
Artigo 59 - Este Decreto entra em vigor na data de

de 2020.
Prefeitura Municipal de Paranapuâ, 23 de março

SERGIO ANTONIO POLARINI 
Prefeito Municipal

supra. Registrada e publicada nesta secretaria na data

ELIETE SILVA DE VICENTE
Secretária Administrativa



Il/IDQD* I MINISTÉRIO PÚBLICO^fIIb I DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
JALES

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA

PAA n° 62.0311.0000494/2020-1

CONSIDERANDO que a Pandemia ocasionada pelo COVID-19 

(Coronavirus) está afetadando de forma exponencial o Brasil, especialmente o Estado de 

São Paulo, havendo movimento generalizado para reduzir o número de pessoas 

contaminadas com a finalidade de não colapsar o sistema de saúde, evitando-se, assim, 

alto índice de mortalidade;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos e as autoridades 

políticas, judiciais e sanitárias adotaram posturas ativas para evitar a circulação de 

pessoas;

CONSIDERANDO que, conforme as pessoas se mantêm em suas 

residências, aumenta-se o consumo de alguns produtos, notadamente os alimentícios e de 

primeira necessidade;

CONSIDERANDO que decretado estado de emergência, há a 

tendência de algumas pessoas estocarem os produtos básicos e de primeira necessidade, 

afetando o abastecimento e fomento a escassez de gêneros;

CONSIDERANDO que em tempos excepcionais como o 

vivenciado, algumas pessoas tendem a se aproveitar da situação de calamidade e aumentar 

injustifícadamente os preços, independente de fatores econômicos ou financeiros;



í MINISTÉRIO PÚBLICO
IR | DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
JALES

CONSIDERANDO que o aumento de preços injustificado é ato 

lesivo ao CONSUMIDOR, estabelecido no artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do 

Consumidor;

CONSIDERANDO que em situações emergenciais há 

necessidade de engajamento de ações pelo Poder Público e também dos setores privados 

a fim de coibirem tais práticas;

CONSIDERANDO que a regulação em regime de 

"compliance" com a participação dos gestores públicos e dos comerciantes como um 

todo, ajudará a minimizar os riscos sociais advindos de desabastecimento;

CONSIDERANDO que o Decreto municipal editado para 

suspender as atividades do comércio local excetuou os hipermercados, supermercados e 

mercados (art. 4, inciso II).

CONSIDERANDO a cidade de Jales é referência do comércio 

em regional com abrangência superior a mais de 10 municípios circunvizinhos em 

população estimada em mais de 120 mil habitantes.

CONSIDERANDO que as atividades de hipermercados e 

supermercados tem resultado na indesejada aglomeração de pessoas oriundas da cidade 

de Jales e municípios circunvizinhos aumentando assim o potencial de infecção pelo 

SARS-COV2 (corona vírus) em total prejuízo a todos os esforções empreendidos para 

redução da contaminação.



|U|DQD I MIN|STÉRIO públicoI >11^^ | DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
JALES

O Ministério Público do Estado de São Paulo, representado 

pela 5a Promotor de Justiça titular desta cidade e comarca, que ora subscreve, atendendo 

a missão institucional estabelecida no artigo 127, caput, da Constituição Federal, como 

defensor da ordem jurídica e sobretudo atuando na defesa social;

Atuando de acordo com o que estabelece o artigo 26, inciso VII, 

da Lei n. 8.625/1993 e sobretudo a Resolução 164, de 28 de março de 2017, 

RECOMENDA:

AO PODER EXECUTIVO DE JALES NA PESSOA 

DO EXMO, SENHOR PREFEITO

Io - A edição de atos normativos em caráter urgente e 

emergencial que regule, no âmbito municipal, a limitação de quantidade de bens de 

primeira necessidade possíveis de serem comprados por cada pessoa, (sugerindo-se a 

quantidade de 5 itens por pessoa). São itens de primeira necessidade aqueles descritos de 

forma exemplificativa no parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n. 1521, de 26 de dezembro 

de 1951, conhecida como Lei da Economia Popular.

2° A edição de atos em caráter urgente e emergencial que 

regule, no âmbito municipal, o acesso de pessoas e circulação de pessoas no interior dos 

estabelecimentos comerciais privados cujas atividades não foram suspensas, 

especialmente hipermercados, supermercados e mercados, sugerindo-se a proporção de 

1 pessoa a cada 2 metros quadrados da área comercial do estabelecimento (não 

compreende a área comercial os estacionamentos e depósitos).

3° A edição de atos em caráter urgente e emergencial que 

estabeleça aos estabelecimentos comerciais privados cujas atividades não foram 

suspensas, especialmente hipermercados, supermercados e mercados a adotarem as 
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seguintes medidas (i) priorizar o atendimento via canais eletrônicos (comércio on-line) 

com regime de entrega em residência (ii) disponibilizar equipamentos de proteção (luvas, 

álcool em gel e máscaras (para os funcionários com manifestação de sintomas) (iii) afastar 

imediatamente, respeitadas as normas trabalhistas, funcionário que apresente sintomas 

relacionados à COVID-19 (iv) estabelecer rotina de atendimento individualizado a 

clientes com idade superior a 60 (sessenta anos) evitando movimentação de tais pessoas 

(grupo de risco) no interior do estabelecimentos comerciais.

2o - Informe ao Ministério Público em 24 ( vinte e quatro 

horas) horas, as medidas adotadas, preferencialmente por email para 

pjiales@mpsp.mp.br ou cleitonsilva@mpsp.mp.br

E para que essa RECOMENDAÇÃO atinja seu propósito, 

DETERMINO que:

1) Os servidores do Ministério Público a quem for 

designado, encaminhem em PDF, uma cópia dessa RECOMENDAÇÃO PARA AS 

PREFEITURAS e CÂMARAS MUNICIPAIS dos municípios que compõe a COMARCA 

DE JALES, bem assim, providencie sua publicação no sítio eletrônico da municipalidade 

conferindo-se ampla publicidade.

2) Aos senhores oficiais de Promotoria, registra-se no 

SIS.

Jales, 21 de março de 2020

CLEITON LUIS DA SILVA

5o Promotor de Justiça de Jales
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Trabalho é nossa prioridade

Prefeitura de Paranapuâ adota medidas de 
combate ao coronavirus

O Governo Municipal de Paranapuã-SP, através do Prefeito Sergio Antonio Polarini, no uso de suas 
atribuições legais, etc, assinou na manhã da quarta-feira (18), o decreto 2.781 que determina medidas 
e procedimentos temporários a serem adotados para prevenção ao novo coronavirus (Covid-19) no 
município de Paranapuâ.

Entre as medidas está a suspensão, a partir de segunda-feira (23), das aulas em todas as creches e 
escolas da rede pública municipal de ensino. Também estão suspensas as atividades do programa 
direcionados a terceira idade, cursos, oficinas, projetos sociais, eventos esportivos e outro de qualquer 
natureza do poder público ou que contem aglomeração de pessoas. A suspensão é por tempo de 30 
dias podendo ser prorrogado por tempo indeterminado e as escolas e creches estão fechadas.

No âmbito do setor privado fica recomentado a adoção de medidas preventivas de contagio pelo 
Covid-19. Sendo neste caso o setor privado no Município de Paranapuã-SP, já tomaram consciência 
da proporção da Pandemia e estão permanecendo com seus estabelecimentos fechados por tempo 
indeterminado, até que a situação se normalize.

Segundo RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA PAA n° 62.0311.0000494/2020-1 - Ministério 
Público do Estado de São Paulo - A edição de atos em caráter urgente e emergencial que estabeleça 
aos estabelecimentos comerciais privados cujas atividades não foram suspensas, especialmente 
hipermercados, supermercados e mercados a adotarem as seguintes medidas (i) priorizar o 
atendimento via canais eletrônicos (comércio on-line) com regime de entrega em residência (ii) 
disponibilizar equipamentos de proteção (luvas, álcool em gel e máscaras (para os funcionários com 
manifestação de sintomas) (iii) afastar imediatamente, respeitadas as normas trabalhistas, funcionário 
que apresente sintomas relacionados à COVID-19 (iv) estabelecer rotina de atendimento 
individualizado a clientes com idade superior a 60 (sessenta anos) evitando movimentação de tais 
pessoas (grupo de risco) no interior do estabelecimentos comerciais.

Durante o anúncio das medidas, a secretária da Saúde no município, informa que no Município NÃO 
há casos positivos ou até mesmo de suspeita da Covid-19.

As medidas adotadas pelo decreto do Executivo consideraram, principalmente, o estado de pandemia 
definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo e a possibilidade apresentada 
pelo Ministério da Saúde juntamente com Ministério Público do Estado de São Paulo que aponta 
tendência de progressão geométrica da expansão do número de casos do vírus no Brasil. Com base 
nas informações do Ministério da Saúde, ressaltamos, que, “nas próximas semanas, os casos suspeitos 
devem aumentar no país, considerando a transmissão comunitária autóctone, ou seja, de brasileiro para 
brasileiro”. Para tanto as recomendações são necessárias para evitar ao máximo a circulação 
desnecessária das pessoas no momento em que a prevenção é o melhor remédio. O principal a se fazer 
é intensificar as medidas de higiene e precaução, além da colaboração de todos.

paranapua.sp.gov.br

