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Dispõe sobre Recomendações de boas 

práticas nos varejões, sacolões e feiras 

livres do Estado em razão da pandemia 

do Novo Coronavírus (COVID- 19). 

ANTONIO JOSE PASSOS, Prefeito do 
Município de Poloni, estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais: 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos nº 64. 862/2020,

64. 864/2020 e 64. 865/2020, do Estado de São Paulo, que dispõem sobre 

à adoção no âmbito da administração Pública direta e indireta, de medidas

de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo Covid-

19 (Novo Coronavírus), bem como sobre recomendações ao setor privado.

CONSIDERANDO que a Deliberação nº 2, de 23/03/2020, em seu 

inciso li, detalha as atividades essenciais que não estão abrangidas pela 

medida de quarentena, especificamente os itens c e d. 

CONSIDERANDO a Resolução SAA nº 17, de 16/03/2020, que 

institui o Comitê de Gestão para acompanhamento das ações da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento referente às medidas 

emergenciais relacionadas à prevenção de contágio do Novo 

Coronavírus (COVID19) e estabelece providências correlatas; 

CONSIDERANDO que a missão desta Secretaria é promover à 

oferta sustentável de alimentos saudáveis e seguros, fibras e bioenergia, 

por meio da pesquisa, inovação, empreendedorismo e gestão de risco, 

modernizando à infraestrutura do campo. 

CONSIDERANDO à importância de evitar a transmissão do vírus 

e contágio dos trabalhadores e consumidores e, ao mesmo tempo, 

garantir a continuidade de serviços tão essenciais para os produtores 

rurais, que precisam escoar sua produção, para os supermercados, 

mercados, mini e pequenos mercados, comércios e restaurantes, que 

compram semanalmente alimentos nesses estabelecimentos, e à 

população em geral, garantindo o abastecimento e evitando impactos na 

cadeia do agronegócio; 








