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Segunda-feira, 23de março de 2020 - ano 6 - n.º 1484-Extra Acompanhe
a Prefeitura

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 11.021, DE 23 DE MARÇO DE 2020

EMENTA. Altera a redação do decreto Nº11.018, DE 19 DE MARÇO DE 2020

Gilson de Souza, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FRANCA, Estado de São Paulo, no uso 
da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 70, inciso II, c.c. os artigos 226, inciso II, e 227-A, todos da Lei Orgânica do Município;

Considerando conteúdo dos Decretos Estaduais nº 64.864, de 16 de março de 2020 e nº 
64.862, de 13 de março de 2020, 64.881, de 22 de março de 2020;

Considerando o Decreto Legislativo Federal nº 06 de 20 de março de 2020;
Considerando a Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterada a redação dos arts.10, 12, 13, 16, 21, 27 do Nº11.018, DE 19 DE MARÇO DE 2020 nestes termos:
“Art. 10. Mediante avaliação da chefia imediata e desde que não haja prejuízos para os serviços da unidade, deverão ser 
concedidas aos servidores férias acumuladas ou antecipadas as férias, nos termos previstos na Medida Provisória 927/2020, 
exceto nos casos das Secretarias envolvidas no combate do coronavirus.
Parágrafo Único: Antes do afastamento ou liberação de qualquer servidor, as chefias deverão conceder férias, compensação 
de banco de horas ou antecipação dos feriados, conforme previsto na Medida Provisória 927/2020.
“Art. 12. Ficam vedados, ao longo do período de emergência:
I – A realização de viagens de servidores para fora do Município de Franca a serviço do Município, exceto casos permitidos 
pelo Comitê de Enfrentamento do Novo Coronavírus - COVID-19;
II – .................................................................................................”
Art. 13. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todas as unidades da Administração Direta, Autarquias e Fundações deverão 
adotar as seguintes providências:
XV – No período compreendido a partir de 20 de março:
........................................................................................................
b) fica suspensa a realização todas as Feiras-Livres promovidas no Município de Franca, inclusive de alimentos;
........................................................................................................
Parágrafo único. O atendimento presencial deverá ser mantido somente para os serviços que essencialmente exijam este 
tipo de atendimento, porém mediante prévio agendamento, exceto nas áreas de saúde, segurança urbana, assistência social.
Art. 16. ...........................................................................................
 V- Revogado
Art.21.........................................................................................
I – No período compreendido a partir de 24 de março até 07 de abril de 2020:
........................................................................................................
c) ficam suspensos os serviços de assistência social, saúde e de educação da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE, exceto as urgências médicas;
d) fica suspenso o funcionamento de mercados populares urbanos, teatros, cinemas, casas noturnas, estabelecimentos 
comerciais, shopping centers, galerias, academias e centros de ginástica ou atividades esportivas, templos religiosos, salão 
de festas, buffets, clubes, entidades de classe e indústrias, ressalvadas as atividades administrativas internas de referidos 
estabelecimentos e o atendimento ao público externo pelo sistema de e-commerce, delivery e drive-thru;
.......................................................................................................
ART. 27. Ficam autorizados o funcionamento dos seguintes estabelecimentos:
I- De saúde e higiene:
a)  farmácias, drogarias, funerárias, comércios e distribuidores e indústrias de insumos hospitalares, farmacêuticos 
ou artigos relacionados;
b)  consultórios médicos, odontológicos, fisioterapêuticos, lavanderias, serviços de limpeza, manicures, pedicures, 
cabelereiros, serviços de prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença, desde que com portas 
fechadas para o atendimento ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento prévio via telefone 
ou comunicação eletrônica de modo evitar a aglomeração de pessoas;
II- De alimentos: 
a) supermercados e congêneres, padarias, casas de carnes, lojas de conveniência, distribuidores e indústrias de 
gêneros alimentícios, desde que possuam em seu mix de artigos a venda/produção pelo menos 70% de produtos ou artigos 
relacionados a alimentos, ressaltando que fica proibido o consumo de alimentos no interior de referidos estabelecimentos de 
modo evitar a aglomeração de pessoas;
b) Restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares e congêneres, desde que com portas fechadas para o atendimento 
presencial, sendo permitido única e exclusivamente o atendimento pelo sistema de e-commerce, delivery e drive-thru.
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Poder Executivo
Gilson de Souza – Prefeito
Frank Sérgio Pereira – Vice-Prefeito
Maria Aparecida de Souza – Presidente do Fundo Social de Solidariedade
José Conrado Dias Netto – Chefe de Gabinete 
Eliete Maria Neves - Secretária de Ação Social
Adriel Júnior Domingues da Cunha – Secretário de Assuntos Estratégicos
Anderson Mitsuhiro Minamihara – Secretário de Desenvolvimento 
Edgar Ajax dos Reis Filho – Secretário de Educação
Elson Bonifácio – Secretário de Esporte, Arte, Cultura e Lazer
Tânia Fernandes de Carvalho Bertholino – Secretária de Finanças
Murillo Eduardo Silva Menzote – Secretário de Negócios Jurídicos
Adailma Helena Ferreira – Secretária de Planejamento Urbano
Luis Roberto Garcia de Oliveira – Secretário de Recursos Humanos 
Luiz Carlos Vergara Pereira - Secretário de Saúde 
Márcio Antônio dos Santos – Secretário de Segurança e Cidadania
Adriano Rodrigues M. Tosta – Secretário de Serviços e Meio Ambiente
Marcos André Haber – Diretor Presidente da EMDEF

Poder Legislativo

Mesa Diretora
Sérgio Henrique Palamoni – Presidente
Ângela Cristina de Carvalho Vitorino –
Vice-Presidente
Luis Otávio Rodrigues Pinheiro – 1º Secretário
Walmir de Sousa Della Motta – 2º Secretário

III- Abastecimento e Logística: 
a) hotéis, motéis, postos de combustíveis, revendas de gás, transportadoras, serviços de transporte por motoboy, 
moto táxi, táxi e transporte por aplicativos;
b) estabelecimentos relacionados à manutenção e higienização de veículos desde que com portas fechadas para o 
atendimento ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento prévio via telefone ou comunicação 
eletrônica; 
IV- Agropecuário: pet shops, veterinários, casas de ração animal e insumos agrícolas e pecuários, lojas, distribuidores 
e indústrias de insumos agrícolas, pecuários e de maquinários agropecuários desde que com portas fechadas para o 
atendimento ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento prévio via telefone ou comunicação 
eletrônica, de modo evitar a aglomeração de pessoas;
V- Segurança: serviços de segurança privada, alarmes e monitoramento de imóveis e transporte de valores desde 
que com portas fechadas para o atendimento ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento 
prévio via telefone ou comunicação eletrônica, de modo a evitar a aglomeração de pessoas;
VI- Tecnologia e comunicação: operadoras de telefonia, internet, TVs, rádios e outros veiculos de comunicação, 
desenvolvimento e manutenção de sistemas de informática e softwares desde que com portas fechadas para o atendimento 
ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento prévio via telefone ou comunicação eletrônica 
de modo evitar a aglomeração de pessoas; 
VII- Serviços: escritórios de contabilidade, advocacia, telemarketing, call center, engenharia, arquitetura e imobiliárias desde 
que com portas fechadas para o atendimento ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento 
prévio via telefone ou comunicação eletrônica;
III- Indústrias: 
a. Curtumes: fica permitido única e exclusivamente o funcionamento até o setor caleiro;
b.  Construção Civil: fica permitida o funcionamento de obras com até 10 funcionários no local da obra;
c. Marmorarias, carpintarias e serralherias ficam permitido o funcionamento desde que com portas fechadas para o atendimento 
ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento prévio via telefone ou comunicação eletrônica 
de modo evitar a aglomeração de pessoas;
d.  Indústrias químicas e de cosméticos para fabricação de álcool gel e demais produtos para higienização em geral desde 
que com portas fechadas para o atendimento ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente com agendamento 
prévio via telefone ou comunicação eletrônica de modo evitar a aglomeração de pessoas;
e. Fabricantes de insumos e embalagens para produtos e equipamentos relacionados a alimentos, saúde, higiene e 
agropecuários desde que com portas fechadas para o atendimento ao público, o qual poderá ser feito única e exclusivamente 
com agendamento prévio via telefone ou comunicação eletrônica de modo evitar a aglomeração de pessoas.
IX- Os bancos, loterias e correspondentes bancários deverão organizar as filas de atendimento respeitando todas as medidas 
descritas no § 1.º deste artigo.
§1º. Os estabelecimentos citados neste artigo deverão adotar todas as medidas profiláticas para o combate do Novo 
Coronavirus – COVID 19 nos termos definidos pelas autoridades de saúde e sanitária, especialmente no tocante à higienização 
de pessoal e mobiliário, bem como distância mínima de 2 metros entre uma pessoa e outra, ressalvados neste último os 
serviços de táxi, moto táxi e transporte por aplicativos.
§2º Os estabelecimentos que contenham mais de dez empregados deverão apresentar plano de trabalho aprovado pos 
médico do trabalho devidamente credenciado.
§3º. Os estabelecimentos citados neste artigo também deverão priorizar o atendimento pelos sistemas de telefonia, 
e-commerce, delivery e drive-thru.
Art. 2º Este decreto em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Franca, aos 23 de março de 2020.

GILSON DE SOUZA
PREFEITO
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