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GABINETE DA SECRETARIA 

 

PORTARIA SSMU Nº 05/2020. 

 

Dispõe sobre a medida de interdição e 

ações temporárias de fiscalização adotadas 

pela Guarda Civil Municipal para o 

enfrentamento do surto do novo Coronavírus 

(COVID-19)  em relação aos 

estabelecimentos e atividades  

desenvolvidas no âmbito do Município de 

Barueri 
 

 

A SECRETÁRIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA DE BARUERI, 

usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, e;  

CONSIDERANDO que a classificação da situação do novo 

Coronavírus (COVID19) como pandemia pela Organização Mundial de 

Saúde, ocorrida no dia 11 de março de 2020, significa o risco potencial de a 

doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se 

limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão 

interna; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 9.113, de 23 de março de 

2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da 

pandemia do COVID-19, e decreta a quarentena no âmbito do Município de 

Barueri, notadamente a suspensão de funcionamento do comércio e serviços 

não essenciais em Barueri e a sujeição de cassação de alvará de 

funcionamento e de imediata interdição aos estabelecimentos comerciais e 

de serviços que descumprirem as regras destinas ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus, bem assim, faculta à Secretaria de Segurança e de Mobilidade 

Urbana, no âmbito de sua competência, expedir normas complementares e 

decidir casos omissos. 

CONSIDERANDO os termos do Decreto Municipal nº 9.118, de 31 

de março de 2020, que prorrogou até 22 de abril de 2020, a medida de 

quarentena no âmbito do Município de Barueri e estabelece outras atividades 

essenciais como medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus, nos moldes 
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do inciso XXV do § 1º e 2º, ambos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 9.113, 

de 23 de março de 2020. 

CONSIDERANDO que foram acrescentadas ao rol de atividades 

essenciais estabelecidas no Decreto nº 9.113, de 23 de março de 2020, como 

aquelas indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade ou como as acessórias, de suporte e de disponibilização dos 

insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 

funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais: I - serviços de 

construção civil; II - comercialização de materiais de construção; III- serviços 

de manutenção de bicicletas; IV – óticas; V – comercialização de 

embalagens; VI – Serviços presenciais prestados por instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na 

forma por este definida; VII – serviços de estacionamento de veículos 

localizados em um raio de 300 (trezentos)  metros no entorno de unidades de 

saúde; VIII – locação de veículos e agências de veículos;  

CONSIDERANDO o artigo 5º do Decreto Municipal nº 9.118, de 31 

de março de 2020, com fundamento nos incisos I e II do artigo 44, da Lei 

Complementar Municipal nº 403, de 28 de junho de 2017, bem como  da Lei 

Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, compete a Guarda Municipal de 

Barueri, sem prejuízo dos demais órgãos de fiscalização, aplicar as 

penalidades em razão do descumprimento das regras do Decreto nº 9.118, de 

31 de março de 2020 e das demais normas regulamentares destinadas ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, notadamente a imediata interdição 

do estabelecimento ou da atividade. 

RESOLVE:  

Art.1º Compete à Guarda Municipal de Barueri, durante o período 

de vigência da quarentena, fiscalizar e adotar providências para a imediata 

interdição de estabelecimento ou atividade que descumprir a legislação em 

vigor atinente às medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

Art.2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

              Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, 06 de abril de 2020.  
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REGINA ESTHER MESQUITA DE OLIVEIRA E SILVA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA 


