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DECRETO Nº 1.721, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

Medidas de combate à COVID-19, novo horário 
de expediente ao Público no Paço Municipal de 
Orindiúva-SP, dispondo sobre novas medidas 
emergenciais de contenção da pandemia.  

 
 

MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS, 
Prefeita Municipal de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e  

Considerando a manutenção da classificação do 
Município na fase 2-laranja do Plano “São Paulo”, instituído pelo Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 
65.487, de 22 de janeiro de 2021, que coordena a flexibilização ou o 
endurecimento das medidas restritivas de controle da pandemia de Covid-19;  
 

Considerando as providências anteriores já 
determinadas pelo Executivo Municipal contra a pandemia provocada pela 
propagação do novo coronavírus (COVID- 19); 
 

Considerando as recomendações do Comitê 
Gestor de Crise para o enfrentamento a Covid-19, instituído pela Portaria nº 
2.168, de 21 de janeiro de 2021; 
 

 
D E C R E T A:  

 
 

Art. 1º. Fica estabelecido novo horário de 
EXPEDIENTE AO PÚBLICO no Paço Municipal de Orindiúva-SP, em razão 
da Pandemia da COVID-19, o qual passa a vigorar das 07h às 11h, de 
segunda às sextas-feiras,  até nova determinação. 

 
I -Fica limitada a presença de até 02 (duas) 

pessoas, concomitantemente, no interior do estabelecimento, mantido e 
respeitado o distanciamento social; 
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Art. 2º. Ficam os funcionários do Paço Municipal 

obrigados a cumprir sua jornada de trabalho normal, qual seja, das 07h às 11h 
no período matutino, com horário de almoço das 11h às 13h, retornando para 
o período vespertino, das 13h às 17h. 

 
 

Art. 3º. Ficam mantidas as disposições de 
natureza emergencial e de quarentena, anteriormente efetivadas pelo Decreto 
nº 1.719, de 03 de fevereiro de 2021, objetivando o combate à pandemia 
provocada pelo COVID- 19. 

 
Parágrafo único. As medidas de que trata o caput 

deste artigo poderão ser reavaliadas a qualquer momento, quando 
necessárias.  

 
Art. 4. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, e de acordo com orientações dos órgãos de saúde da União, do 
Estado e do Município.  
 
 

Orindiuva, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 
 
Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins 
            Prefeita Municipal 
 
 

Registrado nesta secretaria em data supra, afixado 
no Quadro de editais em seguida e publicado no Diário Oficial do Município. 
 
 
       Daiane Boina de Oliveira 
              Chefe de Gabinete 


