PREFEITURA DE TAB ATING A
SECRETARIA E PROTOCOLOS
Municfpio de Interesse Turistlco
Capital National dos Bichos de Pelticla
e Acess6rios Infantis

DECRETO NS 2.505 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021

DispQe sobre as medidas restritivas relativas a fase vermelha

do Piano Sao Paulo e da outras providencias.

- Considerando

a Portaria MS

ns

188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o

Ministro de Estado da Saude declarou Emergencia em Saude Publica de Importlncia

Nacional ( ESPIN) em decorrencia da Infecgao Humana pelo Novo Coronavirus;

- Considerando a edig§o da Lei Federal

ns 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispos

sobre medidas para o enfrentamento da citada emergencia de saude publica de
importdncia internacional;

- Considerando a ediggo, pelo Congresso Nacional, do Decreto Legislative ns 6, de 20 de
margo de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar ns 101, de 4
de maio de 2000, a ocorrencia do estado de calamidade publica, nos termos da
solicitagSo do Presidente da Republica encaminhada por meio da Mensagem ns 93, de 18

de margo de 2020;

- Considerando a edigao, pelo Governador do Estado de Sao Paulo, do Decreto ns 64.879,
de 20 de margo de 2020, que reconhece o estado de calamidade publica, decorrente da
pandemia da COVID-19, que atinge o Estado de Sao Paulo;

-

Considerando a concessao de medida liminar, referendada pelo Pleno do Colendo

Supremo Tribunal Federal em 6 de maio de 2020, no bojo da Agao de Descumprimento de

Preceito Fundamental (ADPF) 672, no sentido de que "seja determinado o respeito as
determinagoes dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das ativi

econdmicas e as regras de aglomeragao";
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-

Considerando a atual classificagSo da regiao de Araraquara no "Plano Sao Paulo",

instituido por meio do Decreto n 9 64.994, de 28 de maio de 2020, do Governador do

Estado de Sao Paulo;

- Considerando, por fim, as

constantes modificagQes das estrat gias e providencias

^

adotadas no enfrentamento da pandemia da COVID-19.

D E C R E T A:

.

Art l9

As industrias deverao adotar medidas de seguranga, visando conter a

disseminagSo do novo

coronavirus entre

os colaboradores, fornecedores e clientes,

dentre elas:

I - Exigir a utilizaggo de mascaras e disponibilizar alcool gel ou alcool 70% ou produto

higienizador similar aos colaboradores em exercfcio, prestadores de servigos e demais
pessoas que adentrarem nas depend§ncias da empresa;
II ~ Aferir temperatura corporal por termSmetro clinico sem contato, previamente ao
ingresso do estabeiecimento, dos colaboradores em exercicio, prestadores de servigos e

demais pessoas que adentrarem nas dependences da empresa;
ill

- Manter o distanciamento

entre os colaboradores em exercicio, prestadores de

servigos e demais pessoas que adentrarem nas dependences da empresa, de, no minimo,

2 (dois) metros urn do outro;

IV - Demarcar os locais de trabalho, de modo a facilitar o distanciamento entre pessoas;
V - Escalonar os horarios de entrada, saida e de refeigoes dos colaboradores, de modo a

evitar a aglomeragao entre eles;

VI

- Reduzir o numero de pessoas durante o transporte de colaboradores, exigindo o us

de mascaras durante o trajeto;
Rua Dario Rodrigues Louzada, 338 - Centro - CEP: 14910-000
Fone/Fax: 16 3321- 9500
e-mail: gabinete @ tabatin .sp.gov < r
CNPJ: 71.989.685/0001-99

I .E: 674.060.698

^

^

PREFEITU RA DE TABATiNGA
SECRETARIA E PROTOCOLOS
Municfplo de Interesse Turlstlco
Capital Nadonal dos Bfchosde Pelucia
e Acessdrios Infantls

Art. 2s. Os demais estabelecimentos que ofertem servigos e atividades essenciais
constantes do Decreto 64.994/2020, do Governo do Estado de S3o Paulo, deverao

observar as seguintes medidas:
I

- Exigir o uso de mascara e disponibilizar alcool gel ou alcool

70% ou produto

higienizador similar aos colaboradores, prestadores de servigos, clientes e demais pessoas
que adentrarem no estabelecimento;

II

~

Aferir temperatura corporal por termometro clinico sem contato, previamente ao

ingresso no estabelecimento, dos colaboradores em exerdcio, prestadores de servigos,

clientes e demais pessoas que adentrarem nas dependencies do estabelecimento;
III

- Distribuir senhas de acesso aos consumidores que ingressarem no estabelecimento,

limitando a distribuigao de senhas a, no maximo, 40% da capacidade maxima de pessoas
que o estabelecimento comportar, mediante organizagao de filas externas, com

distanciamento de 03 (tres) metros entre as pessoas;
IV - Permitir o ingresso no estabelecimento de apenas e t§o somente um membro de

cada famtlia;
V

-

Demarcagao do solo, principalmente nas areas de agougue, padaria, quitanda,

balangas e nas proximidades dos caixas, visando manter o distanciamento entre pessoas;

.

Art 35. Fica proibida a realizagao de atividades religiosas, ressalvadas as transmissoes por

.

rrn'dia digital

Art. 42. Os agentes de fiscalizagao do Municfpio poderao ser valer de recursos

tecnologicos, como filmagens e fotografias, visando comprovar a ocorrencia de
aglomeragoes, infringencia das disposigbes vigentes sobre as medidas restritivas e

identificar os seus responsaveis.

.

Art 52. Fica estipulada penalidade de multa equivalente a:
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I - 200 (duzentas) UFM - Unidade Fiscal do Municipio, para o estabelecimento, em caso

de descumprimento das disposigSes desse Decreto, dobrada em caso de reincidencia;
II - 50 (cinquenta) UFM

- Unidade Fiscal do Municipio, para cada pessoa, sem masca ra,

que estiver no interior do estabelecimento, dobrada em caso de reincidencia;
HI

- 50 (cinquenta) UFM - Unidade Fiscal do Municipio, para cada pessoa, sem mascara,

que estiver em iocais publicos, dobrada em caso de reincidencia.
Art. 6°. A mascara devera cobrir boca e nariz.

Art. 72. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao, permanecendo em vigor

.

as disposigoes vigentes, quanto as medidas preventivas, que nao foram por ele alterada:;
Tabatinga, 15 de Fevereiro de 2021
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