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COMITÊ DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO AO CONTAGIO PELO COVID-19  

 
Recomendação nº 001, de 25 de Março de 2020. 

 
 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº que instituiu o Comitê de Enfrentamento e Prevenção 

a disseminação vírus, causador da doença denominada COVID-19, caracteriza pandemia; 

 

CONSIDERANDO a situação de enfrentamento ao Covid-19, bem como as disposições 

constantes do Decreto nº 2835/20, fechamento de comércio e serviços não essenciais, como 

lotérica; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Nova Campina, não possui agências bancárias, sendo que 

praticamente todas as operações financeiras são realizadas na lotérica; 

 

CONSIDERANDO o pagamento do auxílio - Bolsa Família atende especialmente as famílias em 

situação de vulnerabilidade, bem como o pagamento dos demais munícipes, recebimentos 

responsáveis pelo sustento de famílias do município; 

 

CONSIDERANDO a Recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo, referente aos 

procedimentos a serem adotados nessa situação de pandemia que acomete o país. 

 

 

O Comitê RECOMENDA: 

 

I – Devido à situação de pandemia ocasionada pelo Coronavírus (Covid-19), seguindo 

orientações da Organização Mundial da Saúde, as agências bancárias, correspondentes e casas 

lotéricas deverão trabalhar com horário reduzido e agendamentos previamente marcado ou 

com sistema de senhas, para realizar operações financeiras.  Serão, no máximo, 50 pessoas por 

dia, que deverão comparecer sem acompanhante; 
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II – Será criado no sítio eletrônico do município de Nova Campina, página específica para a 

divulgação de todas as informações relacionadas à epidemia do COVID-19, para manter a 

população informada sobre as medidas adotadas, casos suspeitos, casos confirmados, métodos 

e locais de atendimento e boletins diários, e 

 

III – A equipe de saúde, juntamente com a equipe de fiscalização municipal, realizará a 

abordagem e orientação das micro e pequenas empresas, bem como as industrias com sede no 

município para que, durante o período de pandemia, respeitem a distancia mínima de 2m de 

distância por pessoa, e as demais recomendações da Organização Mundial de Saúde, alertando 

que, caso não seja adotadas as medidas preventivas, poderão ser aplicadas penalidades. 

 

Município de Nova Campina, 25 de março de 2020. 
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Publicado em local próprio, 
Desta Prefeitura Municipal, 
 
Em 25 de março de 2020. 

mailto:prefeitura@novacampina.gov.sp.br

