
 

 

                      DECRETO Nº 9.147, DE 1º DE JUNHO DE 2020 

 

                  “PRORROGA A SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES DE NATUREZA NÃO 

ESSENCIAL NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL, ADOTA O 

PLANO SÃO PAULO, DO GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, INSTITUÍDO 

PELO DECRETO N.º 64.994, DE 28 DE 

MAIO DE 2020 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

               RUBENS FURLAN, Prefeito do Município de Barueri, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

 

CONSIDERANDO as normas estaduais relacionadas à situação 

de calamidade pública reconhecida pelo Governo do Estado de São Paulo, por 

meio do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, e à quarentena 

declarada pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que foi 

estendida até 15 de junho de 2020 pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Plano São Paulo instituído pelo Governo 

do Estado de São Paulo, por meio do art. 2º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 

de maio de 2020, resultado da atuação coordenada do Estado com os Municípios 

paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de implementar e avaliar ações e 

medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19, 

baseadas na ciência e na saúde; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação periódica das 

normas municipais relativas ao estado de calamidade pública e as ações de 

enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrentes da 

pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de medidas 

de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a 

disseminação da COVID-19 em seu território. 

 

                        D E C R E T A: 

 

              Art. 1º Fica mantida a suspensão, até 15 de junho de 2020, das 

atividades de natureza não essencial na Administração Direta e Indireta do 



 

 

Município de Barueri, excetuados os órgãos e entidades que, por sua natureza, 

necessitem de funcionamento ininterrupto, consoante disciplinado nos artigos 2º 

e seguinte do Decreto n.º 9.113, de 23 de março de 2020. 

 

              Art. 2º Adota-se no âmbito do Município de Barueri, o Plano São 

Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 

64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo de implementar e avaliar ações e 

medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19. 

 

Parágrafo único. A íntegra do Plano São Paulo está disponível no 

sítio eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp. 

 

              Art. 3º O funcionamento de estabelecimentos comerciais e de 

serviços não essenciais autorizados pelo presente Decreto no Município de 

Barueri, durante a situação de calamidade pública, fica condicionado à 

observância dos protocolos sanitários estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 

Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

              Art. 4º O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará o 

infrator à cassação do alvará de funcionamento e interdição administrativa do 

estabelecimento, sem prejuízo de outras sanções legais. 

 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Barueri, 1º de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

RUBENS FURLAN 

Prefeito de Barueri 


