
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

PROCURADORIA GERAL 
 

DECRETO Nº 19.059, DE 07 DE MARÇO DE 2022. 

Revoga a quarentena instituída pelo Decreto nº 18.230/2020 e suas 

alterações, mantendo as últimas medidas da RETOMADA 

SEGURA do Plano São Paulo, para o enfrentamento da 

pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

   

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de 

Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, 

   

D  E  C  R  E  T  A 

 

   Art. 1º Fica expressamente revogada a quarentena prevista no parágrafo único do art. 

1º do Decreto nº 18.230, de 23 de março de 2020 e suas alterações, ficando mantidas e ratificadas as 

medidas sanitárias previstas no Decreto nº 18.924, de 29 de outubro de 2.021, quais sejam: 

 

I – será mantido o fim das restrições de horário para indústrias, comércios, serviços, 

atividades religiosas e demais atividades mencionadas no Decreto nº 18.847, de 17 de agosto de 2.021; 

 

II – será mantida a ocupação de até 100% (cem por cento) nestes estabelecimentos; 

 

III – permanece obrigatório o uso de máscaras em ambientes fechados, até que o 

Governo do Estado de São Paulo libere tal uso; 

 

IV – os protocolos de higiene devem ser seguidos de acordo com as autoridades 

sanitárias, cabendo à Secretaria Municipal de Saúde expedir as orientações à população; 

 

V – os eventos com e sem controle de público devem observar as recomendações do 

Governo do Estado de São Paulo para sua realização. 

 

Art. 2º O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará o infrator, conforme o 

caso, às penas previstas nos incisos I, III, IV e IX do artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083, de 23 de 

setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado). 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 07 de março de 2022. 

 

 

 

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

GUILHERME MÔNACO DE MELLO 

Procurador Geral do Município 

 

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba. 

 

 

 

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT 

Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa 


