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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 9.390, 03 DE JANEIRO DE 2022
 

Dispõe sobre a implementação de novas medidas com base nos protocolos sanitários do Gover-
no do Estado de São Paulo, e da outras providências.
                                                              

O PREFEITO DE MAIRIPORÃ, Senhor WALID ALI HAMID, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

CONSIDERANDO a retomada segura prevista pelo Governo do Estado de São Paulo, com relação aos protocolos sa-
nitários;
                                         
CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com surgimento constante de novas variantes, bem como a exis-
tência concomitante de variantes com elevados graus de transmissibilidade;

CONSIDERANDO que o mês de janeiro (2022) se iniciou com grande crescimento de casos de COVID - 19 e de gri-
pes, já impactando na demanda sobre os serviços de saúde públicos e privados;

CONSIDERANDO o anúncio do Governo do Estado de São Paulo, quanto à retomada segura referente aos protoco-
los sanitários;

CONSIDERANDO ser o objetivo da PREFEITURA DE MAIRIPORÃ que a crise sanitária seja superada o mais rapida-
mente possível, DECRETA:

Art. 1° Como medida sanitária, em atendimento aos protocolos sanitários do Governo do Estado de São Paulo, bem 
como o cumprimento das exigências das Legislações vigentes no país, voltadas ao COVID-19. 
§ 1° Ficam proibidas todas as atividades carnavalescas públicas e privadas no Município de Mairiporã, tais como 
carnaval de rua, desfiles de blocos e de escolas de samba, rodas de samba, quadras de Escolas de Samba e sedes 
de Blocos Carnavalescos, bailes em clubes, casas de shows e similares.
§ 2° Durante a fiscalização, produtos e equipamentos serão apreendidos, lavrando-se o respectivo Auto de Apre-
ensão, cuja liberação estará condicionada ao pagamento das respectivas multas e comprovação de propriedade.
 
Art. 2° Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, impõe-se a observância de todos os protocolos 
e medidas de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive disponibilizar álcool em gel 70%, ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, a todos os clientes e frequentadores.

Art. 3° Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais, cobrindo o nariz e a boca, em qualquer ambiente 
e local público ou privado de acesso público, assim como o distanciamento entre pessoas, conforme indicação dos 
protocolos sanitários.
 Art. 4° As repartições publicas, os estabelecimentos e serviços pertencentes ao setor de eventos, tais como shows, 
feiras, congressos e jogos, com público com 70% (setenta por cento) superior da capacidade de ocupação do esta-
belecimento/local, deverão, solicitar ao público, para acesso ao local, comprovante de vacinação do cidadão contra 
COVID-19, que será autenticado pelo Passaporte da Vacina previsto no artigo 1° deste decreto.
§ 1º Para os fins do disposto no “caput” do art. 5º, será exigida, no mínimo, a comprovação da segunda dose da 
vacina.
§ 2° A comprovação da condição vacinal também poderá ser realizada pelo registro físico, mediante apresentação do 
comprovante de vacinação, ou de forma digital disponível nas plataformas VaciVida e ConectSUS.

Art. 5° Fica recomendado a todos os estabelecimentos no Município de Mairiporã que solicitem, para acesso das 
pessoas as suas dependências, comprovante de vacinação contra COVID-19.

Art. 6° A Secretaria Municipal de Saúde manterá o monitoramento da evolução da pandemia da COVID-19 no Muni-
cípio de Mairiporã por meio de análises epidemiológicas, podendo elaborar novas recomendações a qualquer tempo, 
considerando as diretrizes emanadas pelas demais autoridades de saúde.

Art. 7° O descumprimento do disposto neste decreto acarretará responsabilização dos infratores, nos termos das 
Legislações vigentes.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas.

Palácio Tibiriçá, em 03 de janeiro de 2022

 WALID ALI HAMID DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Administração
  Recursos Humanos e Modernização

SILVIA SIMÕES LIMA
Assessoria Jurídica Parlamentar Substituta
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