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PODER EXECUTIVO DE GUARIBA
Atos Oficiais
Decretos
DECRETO Nº 3.780 - DE 22 DE MAIO DE 2020.
(REPUBLICAÇÃO)
DISPÕE
SOBRE
MEDIDAS
COMPLEMENTARES DE CARÁTER
RESTRITIVAS ÀS CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS DE ATENDIMENTO
PÚBLICO
DAS
AGÊNCIAS
BANCÁRIAS DA CIDADE, DURANTE
O PERÍODO DE SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA
NESTE MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
Dr. Francisco Dias Mançano Júnior, Prefeito do
Município de Guariba, Estado de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 73, incisos IX e
XXVIII, da Lei Orgânica do Município, com fundamento
no Decreto Municipal nº 3.773, de 11/05/2020; no Decreto
Estadual nº 64.967, de 08/05/2020; e, na Lei Federal nº
13.979, de 06/02/2020...
DECRETA:
Artigo 1º. Em razão das condições específicas de
atendimento público das agências bancárias da cidade e
durante o período de situação de emergência de saúde
pública neste Município, ficam adicionadas as seguintes
medidas complementares de caráter restritivas:
I – o horário de atendimento diário com caixas
eletrônicos, inclusive finais de semana e feriados, deverá
encerrar, impreterivelmente, às 19 horas;
II – durante o horário de atendimento diário, nos dias
úteis da semana, até o seu encerramento, às 19 horas,
deverá permanecer, obrigatoriamente, um funcionário
para organizar as filas externas e controlar o acesso
interno, mantendo distanciamento mínimo de um metro
e meio;
III – o acesso interno às agências bancárias deverá
ser limitado a duas pessoas por caixa eletrônico, mantido
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o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, e
durante a espera na calçada, nos dias úteis da semana,
serem orientadas para que respeitem a sinalização de
espaçamento mínimo.
Artigo 2º. Diante de reiteradas desobediências às
determinações da fiscalização dos Serviços de Vigilância
Sanitária para evitar a aglomeração de pessoas e a
disseminação do COVID-19 (novo coronavírus), os
responsáveis pelas agências bancárias que infringirem as
normas previstas neste decreto serão autuados na forma
da lei, com a aplicação das penalidades de:
I - multa no valor de R$ 1.380,50 (50 UFESPs), que
será cobrada em dobro, no valor de R$ 2.761,00 (100
UFESPs), no caso de reincidência, com fundamento nos
arts. 211, 217 e 225, da Lei Complementar nº 1.951, de 18
de dezembro de 2003 (Código de Posturas do Município);
e,
II - caso persista a reincidência e sem prejuízo da multa
infracional, suspensão temporária do alvará de licença de
funcionamento do estabelecimento, com fundamento no
art. 138, incisos III e IV, da Lei Complementar nº 1.805, de
20 de dezembro de 2001 (Código Tributário do Município).
Parágrafo único. O responsável pelo estabelecimento
infrator que insistir na violação das normas legais de
Vigilância Sanitária e favorecer a aglomeração de pessoas,
sem prejuízo das penalidades de multa e suspensão de
alvará de funcionamento, poderá acarretar a incidência
do crime de infração de medida sanitária preventiva, de
que trata o artigo 268 do Código Penal.
Artigo 3º. São mantidas em vigor e com plena eficácia,
todas as demais disposições pertinentes do Decreto nº
3.750, de 21 de março de 2.020, que declara situação
de emergência de saúde pública neste Município, com
suas alterações posteriores, desde que não conflitem as
medidas restritivas adicionadas na forma deste decreto.
Artigo 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guariba, 22 de maio de 2020.
DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio, na mesma data, afixado
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nos átrios da Prefeitura e Câmara Municipal, publicado na
Imprensa Oficial do Município, com circulação diária, na
forma eletrônica, nos termos do artigo 90 e §§ 1º e 2º, da
Lei Orgânica do Município.
ROSEMEIRE GUMIERI
Diretora do Depto. de Gestão Pública

Licitações e Contratos
Comunicados
COMUNICADOS
SUSPENSÃO DE SESSÃO - TOMADA DE PREÇOS N°
005/2020
Por força da antecipação do feriado estadual de 9 de
julho (Revolução Constitucionalista), pelo Governo do
Estado de São Paulo, para o dia 25 de Maio de 2020, a
Comissão de Licitação comunica a todos os interessados,
que fica suspensa a sessão da Tomada de Preços n°
005/2020, inicialmente prevista para o dia 25/05/2020, às
09:15 horas.

Página 3 de 3

para o dia 26 DE MAIO DE 2020 das 09:00 às 12:00 horas
– itens de nºs. 51 ao 76, e das 14:00 às 17:00 horas - itens
de nºs. 77 ao 102; e, 27 DE MAIO DE 2020 das 09:00 às
12:00 horas – itens de nºs. 103 ao 128, e das 14:00 às
17:00 horas - itens de nºs. 129 ao 158, que anteriormente
estavam previstas para ser realizada nos dias 25 DE
MAIO DE 2020 das 09:00 às 12:00 horas – itens de nºs.
51 ao 76, e das 14:00 às 17:00 horas - itens de nºs. 77 ao
102; e, 26 DE MAIO DE 2020 das 09:00 às 12:00 horas
– itens de nºs. 103 ao 128, e das 14:00 às 17:00 horas itens de nºs. 129 ao 158.
Guariba, 22 de Maio de 2020. Andréia Rocha Batista
Rodrigues - p/Presidente da Comissão Permanente de
Licitações.

ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2020
Por força da antecipação do feriado estadual de 9 de
julho (Revolução Constitucionalista), pelo Governo do
Estado de São Paulo, para o dia 25 de Maio de 2020,
fica adiada a data e horários da sessão pública para
formulação dos lances do Pregão Presencial nº 040/2020,
para o dia 26 DE MAIO DE 2020 das 09:00 às 12:00 horas
– itens de nºs. 181 ao 210, e das 14:00 às 17:00 horas
- itens de nºs. 211 ao 238, que anteriormente estava
prevista para ser realizada no dia 25 DE MAIO DE 2020.
ADIAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2020
Por força da antecipação do feriado estadual de 9 de
julho (Revolução Constitucionalista), pelo Governo do
Estado de São Paulo, para o dia 25 de Maio de 2020,
fica adiada as datas e horários da sessão pública para
formulação dos lances do Pregão Presencial nº 041/2020,
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