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DECRETO Nº 1801/2022 DE 21 DE MARÇO DE 2022. 

 

 

EMENTA: “Dispõe sobre as medidas emergências de 

enfrentamento da pandemia do COVID-19 e adota 

as devidas providências”. 

 

 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos do artigo 72, III e VIII da Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 

artigo 196 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a disseminação da COVID-19, de garantir 

o adequado funcionamento dos serviços de saúde e de preservar a saúde pública; 

 

CONSIDERANDO a diminuição expressiva do número de casos suspeitos no Município 

de propagação do COVID – 19, repercutindo em diminuição acentuada da pressão no Sistema de Saúde do 

Município; e  

 

CONSIDERANDO a última atualização do Plano São Paulo, apresentada por intermédio 

de entrevista coletiva, pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo; 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Torna-se facultativo o uso de máscaras em todos os ambientes abertos e 

fechados no município de Potim – SP. 
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§ 1º - É obrigatório o uso de máscaras em locais destinados à prestação de serviços de 

saúde, meios de transporte coletivo de passageiros e seus respectivos locais de embarque e desembarque. 

 

 § 2º - Fica recomendado o uso de máscaras para aqueles em idade avançada, os 

imunossuprimidos, os que apresentem comorbidades e, especialmente, aqueles que apresentem sintomas 

gripais. 

 

Artigo 2º - Fica autorizada a retomada das atividades da economia no Município de 

Potim para todas as atividades de comércios e serviços.  

 

Parágrafo Único - A ocupação dos estabelecimentos comerciais e de serviços, bares, 

restaurantes e similares, poderá ser de até 100% (cem por cento) de sua capacidade, conforme autorização 

em seus alvarás de funcionamento.  

 

Artigo 3º - É permitida a realização de eventos com no máximo até 70% (setenta por 

cento) de sua capacidade, conforme autorização em seus alvarás de funcionamento, incluindo prestadores 

de serviços e convidados, devendo ser observado esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), 

ou, obrigatório teste negativo para COVID-19 do tipo PCR, realizado até 48 (quarenta e oito) horas antes do 

ingresso no estabelecimento, ou do tipo antígeno, realizado até 24 (vinte e quatro) horas antes do ingresso 

no estabelecimento.  

 

Artigo 4º - É permitida a realização de atividades ao ar livre que sejam de caráter 

cultural, artístico, beneficente ou esportivo com no máximo até 70% (setenta por cento) da capacidade de 

ocupação do local, incluindo prestadores de serviços e convidados.  

 

Artigo 5º - A fiscalização continuará sendo exercida pela Prefeitura Municipal de Potim 

(fiscais, vigilância sanitária, polícia militar no exercício da atividade delegada) e conforme o Decreto Estadual 

nº 65.540, de 25 de fevereiro de 2021 do Governo do Estado.  
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Artigo 6º - O descumprimento dos dispostos previstos neste Decreto e/ou do Plano São 

Paulo (PlanoSP) sujeitará o infrator a multas e sanções previstas nos Decreto nº 1788/2022 de 08 de 

fevereiro de 2022. 

 

Art. 7º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, mesmo antes do prazo estipulado. 

 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com suas medidas 

adotadas por tempo indeterminado, conforme orientação dos órgãos de saúde da União, Estado de São 

Paulo e Município, revogadas as disposições em contrário. 

. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, AFIXE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

 Prefeitura Municipal de Potim em 21 de março de 2022. 
 
 
 
 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nótula: Texto de lei publicado na Secretaria de Administração em consonância com a Lei Orgânica do Município de Potim, art. 87, 
em 21 de março de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Raphaela Caroline Pedroso Abrantes                          Heloisa Helena Leite  
     Secretária de Administração                                 Coordenadora de Expediente    
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