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D E C R E T O  Nº 6.796  , de 31 de março de 2021. 

 

ESTABELECE NOVAS REGRAS DE FUNCIONAMENTO DOS MERCADOS DURANTE A 

“FASE EMERGENCIAL” DO “PLANO SÃO PAULO”. 

 

ANTONIO ALEXANDRE GEMENTE, Prefeito Municipal de Mairinque, usando das atribuições 

legais que lhe são conferidas, e, 

 

CONSIDERANDO a Pandemia de COVID-19 e as medidas emergenciais de quarentena necessárias 

que estão sendo adotadas; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de permanentes cuidados para evitar a contaminação 

indiscriminada de pessoas e o colapso do sistema público de saúde; 

 

CONSIDERANDO a instituição da “Fase Emergencial” do “Plano São Paulo” no Município de 

Mairinque pelo Decreto nº 6.787, de 12 de março de 2021; 

 

CONSIDERANDO que a capital do Estado antecipou diversos feriados para os dias 26, 29, 30 e 31 

de março e 1º de abril de 2021 pelo Decreto Municipal nº 60.131, de 18 de março de 2021; 

 

CONSIDERANDO que as cidades do litoral estão fechando as praias para evitar que os moradores da 

capital sigam até o litoral nesse feriado antecipado e prolongado; 

 

CONSIDERANDO que essas duas atitudes da capital e das cidades do litoral devem implicar aumento 

significativo de turistas no interior; 

 

CONSIDERANDO que, apesar das recomendações para que se evite a circulação, o aumento do fluxo 

de pessoas na cidade não fica restrito ao interior das casas e chácaras, pois elas tendem a sair para os 

estabelecimentos essenciais, incluindo os mercados; 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Durante a “Fase Emergencial” do “Plano São Paulo” fica determinado aos hipermercados, 

supermercados, mercados e mercearias: 

 

I- A disponibilização de apenas 40% das vagas de estacionamento; 

 

II- A circulação no interior dos estabelecimentos limitada a uma única pessoa por família; 

 

III- O acesso de pessoas limitado a 40% da capacidade, com afixação de informativo vísivel 

na entrada do estabelecimento; 

 

IV- O controle de acesso por sistema de fichas higienizáveis ou outro método que seja passível 

de controle na entrada do estabelecimento. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições que lhe são 

contrárias, mantendo-se as demais restrições e obrigações constantes dos decretos municipais de 

contenção e prevenção à COVID-19 durante a “Fase Emergencial” do “Plano São Paulo”.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 31 de março de 2021. 

 

 

ANTONIO ALEXANDRE GEMENTE  

Prefeito 

  

 

MARGARETH ANDREOLI PINTO 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

CARLOS ALBERTO SANTOS LOPES 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 

 

GERUZA NARDES DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Finanças 

 

 

WALDEMAR DE CAMARGO 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável 

 

 

FABIANA DA SILVA GARCIA CONICK 

Secretária Municipal da Casa Civil e Planejamento 

 

 

ROSANE DA SILVA 

Resp. p/ Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

 

SEBASTIÃO FELIPE DA SILVA FILHO 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo 

 

 

RODRIGO PERALTA 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

 

PATRICK ALVES MIRANDA 

Secretário Municipal de Assistência Social 

 

 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 31/03/2021.      

 

 

RODRIGO GARCIA 

Secretário Municipal de Governo 
 

  


