
Medidas para Lockdown
*Poderão ocorrer atualizações durante a vigência. 

Caráter excepcional e temporário.

Alterações destacadas em vermelho.

Decreto 12.491 de Araraquara
Publicação de 23/02/2021



Índice insatisfatório 
de adesão ao 
distanciamento 
social determina 
prorrogação da 
quarentena em 
Araraquara



Período de quarentena

De acordo com o decreto, a partir 
das 12 horas de 21/02/2021 até 
às 06:00 horas de 27/02/2021



O que não pode?

• Circulação de pessoas e veículos em vias 
públicas.



O que não pode funcionar?

• Serviços de transporte coletivo público;

• Serviços públicos municipais, estaduais e 
federais, exceto saúde, segurança, justiça de 
urgência, fornecimento de água, energia, 
saneamento básico, coleta de lixo, 
telecomunicação, assistência social, serviços 
funerários, cemitérios e segurança alimentar;



O que não pode funcionar?

• Estão proibidas todas as atividades 
comerciais, de prestação de serviços –
inclusive bancários – e industriais, quer 
para o atendimento presencial, quer para a 
prática de atividades internas, externas, 
produtivas, de manutenção, de limpeza ou 
outra de qualquer natureza, exceto 
segurança.



O que pode?

• A circulação de pessoas e veículos é permitida apenas 
nos casos de: aquisição de medicamentos; obtenção 
de atendimento ou socorro médico para pessoas e 
animais; embarque e desembarque no terminal 
rodoviário; atendimento de urgências e 
necessidades inadiáveis*

*Que coloquem risco a saúde ou segurança de pessoas ou 
animais, ou ainda, patrimônio.

- Para todos os serviços acima destacados, é necessário a 
apresentação dos documentos do Art. 4º.



O que pode funcionar?

• Empresas que prestem serviço de: aquisição de 
medicamentos; obtenção de atendimento ou socorro 
médico para pessoas e animais; embarque e 
desembarque no terminal rodoviário, bem como para 
entrada ou saída do município por outros meios de 
locomoção (com comprovação);

• Atividades de segurança privada;

• Indústrias cuja a paralização acarrete neste período 
danos à estrutura do estabelecimento, 
equipamentos ou máquinas, ou ainda, perecimento 
de insumos (com redução);



O que pode funcionar?
• Transporte individual de pessoas ou animais, inclusive 

por aplicativos de transporte;

• Delivery exclusivamente de supermercados, mercados, 
mercearias, que tiverem essa denominação no nome 
fantasia, padarias, açougues, hortifrúti, distribuição de 
gás e água, insumos médico-hospitalares e de 
higienização, com portas fechadas e quadro reduzido;

• Postos de combustíveis, exclusivamente para 
abastecimento de serviços públicos municipais, 
estaduais ou federais, inclusive polícia militar, sem 
restrição de horário; 

• Abastecimento das 8h às 18h, de segunda a sábado, 
nos veículos particulares utilizados pelos 
trabalhadores ou prestadores de serviço nas 
atividades permitidas no decreto.



O que pode funcionar?

• Serviço de transporte de mercadoria de Araraquara 
para outro município, assim como de outro município 
para Araraquara;

• Agências bancárias somente nas atividades de 
autoatendimento, permitindo 10% de funcionários para 
serviços administrativos e de manutenção do 
autoatendimento. Filas com, no máximo, 20 pessoas;

• Serviços de transporte de valores e de combustíveis.



Não sou essencial, como ficam meus 
empregados?

O decreto regra o funcionamento das 
atividades com o intuito de preservar a saúde 

de todos os munícipes, isso quer dizer que não 
poderão trabalhar, mesmo que internamente, 

sem atendimento ao público.

Com o fim da vigência da Lei 14.020, que 
regravam as reduções de jornada e salário, 

assim como suspensão de contrato de 
trabalho, estas medidas não poderão ser 

aplicadas.



Não sou essencial, como ficam meus 
empregados?

Como o decreto é novo, alguns sindicatos 
ainda estão se posicionando sobre o 
assunto, mas algumas medidas poderão 
ser aplicadas: banco de horas, 
compensação de horas, férias de 
empregados que possuam período 
aquisitivo completo e home office.



Fique em casa, utilize máscara 
todo o tempo, higienize sempre as 

mãos, roupas e alimentos, não 
aglomere e respeite o 
distanciamento social.

Estamos todos juntos pela vida!



CONTATO

Lembramos que nossa equipe está 
trabalhando em Home Office 
integralmente e todos os trabalhos 
serão realizados, preferencialmente, pelo 
Domínio Atendimento.

Em caso de urgência, as ligações 
telefônicas serão redirecionadas às 
equipes.


