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DECRETO N° 2.458 de 24 de J·ulhp de 2.020~

EDUARDO
PONOUIO MART:r'NEZ,. Prefeito do Munidpio de
Tabatlriqa, Estado de Sao Paulo, usando das atrlbulcoes que lhe sac
conferidas por Lei, em especial a Lei Organica do Municfpio de
Tabatinga, e,

CONSIDERANDO que a reqlao, de Araraquara-S> da qual faz pa rte o Munidpio
de Tabatinga-SP, passou nesta data· para a fase Amarela do Plano Sao Paulo;

.

t

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual no 65.044, de 03 de Julho de
2020.

DEC RETA
Art. 1° - Os escrit6rios, lmoblllartas

e concesslonarlas poderao exercer
suas atividades com atendimento .:presenclal pelo periodo de 06 (~eis) horas
diarias, com atendimento aos clientes, com age_ndamento de horario e um
cliente por vez;
I - Disponibilizar alccol em gel ''700/o"·aos clientes e funcionarios:
II - Controlar e permitir a entrada no estabelecimento apenas de clientes com
mascaras, orientando-os sabre as medidas de higiene e prevencao sabre o
COVID-19.
III - Realizi:!r a limpeza . minuciosa dlarla de todos os equipamentos, .
cornponentes, pecas e utensflios em geral, seguindo as normas da ANVISA e do
protocolo Sanltar!o do Plano Sao Paulo;
IV - E muito importante que todos as atendimentos sejam registrados com nome,
enderec_;:o e contato do cliente, pois em cases de conflrrnacao do vfrus em um
profissional que preste atendimento, os clientes deverao ser comunicados e
orientados a procurar unidade de saude caso apresentem sintomas, sob pena d
responsabilizacao do proprtetario do es\abelecimento. ~
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Art 2° - Os bares, lanchonetes,
exercer suas atividades
seguintes medidas:

nos

restaurantes,
horarios abaixo

pizzarias e similares, pcderao
discriminados e adotando as

a) Bares
~

I- Atendimento preferencialmente ao ar livre ou em areas arejadas, das 06tiOO
as 17h00, limitando 40% da capacidade do local;
II - Exercer
atendimento par "delivery"
e "drive trhu" (entregas),
nao
permitindo a entrada de clientes dentro do estabelecimento a partir das 17hOO,
limitando o funcionamento ate as 21h00;
III - Disponibilizar alccol em gel "70%" aos clientes e funcionarlos:
..'

.

IV - Disponibilizar de forma opcional talheres, pratos e capos descartavels aos
clientes, bem coma ternperos
condimentos
em saches
ou porcoes
individualizadas;

e

V - realizar a limpeza minuciosa dlaria de todos os equipamentos, componentes,
pec_;as e utensflios em qeral.isequindo as normas da ANVISA e protocolo sanitarlo
do Plano Sao Paulo.

b) t.anchonetes, Restaurantes,

Pizzarias e Similares

I- Atendimento preferencialmente ao ar livre ou em areas arejadas, das 06h00
as 17h00, limitando 40% da capacidade do local;
II - Exercer atendimento presencial limitando
em 40% da capacidade do local
. · para atendimento presencial, -'procedendo ao distanciamento minima de 2.5
metros entre as mesas no local, sendo 04 pessoas par mesa, do mesmo grupo
familiar, bem como proceder o .servlco de "deliverv" e "drive trhu", ltrnltando o
funclonamento ate as 23h59;
.
,

I.II - Disponibllizar

alcool em gel "70%" aos clie,ntes e funcionarics:

IV - Dlsponlblllzar de forma opciona! ta I heres,. pratos e capos descartavels aos
dientes, bem coma tetnperos
e condimentos
em saches
ou porcoes
individualizadas;

c:=?
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V - realizar a limpeza minuciosa dlarla de todos os equipamentos, componentes,
pec;:as e utensflios em geral, seguindo as normas da ANVISA e protocolo sanltarlo
do Plano Sao Paulo.

Art 3°
Os sal6es de beleza e demais estabelecimentos comerciais,
como lojas, 6ticas, papelarias, perfumarias e similares, pcderao exercer
suas atividades pelo periodo de 06 (seis) horas diarlas, com atendimento ao
clientes, com agendamento de horario e um cliente par vez, nae deixando
clientes esperando na recepcao.
I - Reduzlr 60% (sessenta par cento) do total da capacidade de lotacao do
'estabelecrmento, para atendimento ao publlco, evitando aqlorneracoes:
II - disponibilizar

alcool em qeral "70%" aos funclonarios e clientes; /.

III - controlar e permitir a entrada do estabelecimento apenas de clientes com
mascaras, orlentando-os sabre as medidas de higiene e prevencao sabre o
COVID-19.
IV - realizar a limpeza minuciosa diaria de todos os equipamentos, componentes,
pec;:as e utensillos em geral, seguindo as normas da ANVISA protocolo Sanitarlo
do PlanoSao Paulo;
V - E muito importante que todos os atendimentos sejam registrados com name,
endereco ~ cantata. do cliente, pois em casos de confirrnacao do virus em um
profissional que preste atendimento, os clientes deverao ser comunicados e
orlentados a procurer unidade de saude caso apresentem sintomas, sob pena de
responsablllzacao do proprletarlo do estabeleclrnento.

Art 4° _;;. Missas, cultos e atlvldades ' reliqiosas
funcionar obedecendo

as sequintes restrlcoes

presenciais, poderao

e medidas:

I - E mutto Irnportante que todos os participantes sejam subrnetidosa aferlcao
de temperature .,e seja registrado na entrada o name, endereco .e telefone de
contato, pois em casos de connrrnacao do virus em algum frequentador, deverao
ser comunicados e orientados _a procurar unidade de saude caso apresentem
sintomas, sob pena de responsabillzacao do celebrador.

.
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II - aos pratfcantes que enquadram-se no grupo de risco e acima de 60
(sessenta) anos, sao orientados a acornpanharern as celebracoes atraves dos
meios de comunlcacao social;
III - As celebracoes poderao ser realizadas 03 (tres) vezes por semana em dias
alternados e com duracao de 45 minutes;
IV - controlar e perrnitir a entrada apenas de pessoas com mascaras;

•

V :-- proceder o distanciamento mfnimo de 2,5 metros entre as pessoas;
VI. - que nos bancos estejam marcados os lugares onde se deve sentar, as
rnarcacces poderao ser feitas por fitas ou adesivos;
VII - haja o limite de ocupacao de temple no maxima de 20% (vinte por cento)
da capacidade maxima;
VIII - que nao se distribua folhetos de canto ou jornalzinho, tanto quanta, que
r:ao haja distrlbuicao de envelopes e OU santinhos de oracao:
VIi - Nao haja contato ffsico . entre as pessoas ( cumprimento com abracos,
saudacces de paz, etc);
.,

Art 5° - Academias· de ginastica,
seguintes restricoes e medldas:

poderao

funcionar

obedecendo

.I·. -_-os praticantes que enquadram-se

. nab

praticarem

exerdcios

as

no grupo de risco sac aconselhados
nas academias;

a

II - controlar e permitira entrada apenas de pessoas com mascaras;
III - proceder o atendimento
aqendarnento de hora;

1¥ - disponibilizar

..

';fj

lndlvlduallaado

a

alcool em geral "70°/o" aos funclonarlos

cada

cliente,

com

e cllentes:

V - Determinar aos funclonartos, atendentes e demais colaboradores, que
utilizem mascaras, orientando-os sobre as medldas de higiene e prevencao
sob re o COVID-19.
.

. \_
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VI - respeitar o limite de funcionamento no horarlo comercial constante do
Alvara de Funcionamento, cevenco afixar o: horarlo em local visfvel · na
entrada do estabelecimento;
VII -

realizar a limpeza minuciosa dlarla de todos os equipamentos,
cornponentes, pecas e utensflios em geral, seguindo as normas da ANVISA
protocolo Sanltarlo do Plano Sao Paulo;

VIII - E muito importante que todos os atendirnentos sejam registrados com
nome, enderec;o e con ta to do cliente, pois em ca sos de conftrrnacao do vf rus
em um profissional que preste atendimento, os clientes deverao ser
cornunicados e orientados a procurar unidade de saude caso apresentem
sintomas, sob pena de responsablllzacao do proprtetario do estabelecimento.
Art 6° - Os demais estabelecinientos

comerciais considerados essenciais, cujas
regras de funcionamento estao previstas no artigo so do Decreto no 2.428/2020,
permanecem inalteradas, devendo tarnbern as seguintes medldast -

I - controlar e permitir a entrada apenas de pessoas com mascaras;
Il - proceder o distanciamento mfnimo de 2.5 metros entre as pessoas;
r

·1

.

III - respeitar o limite de funcionamento no h~rario cornerclal constante do
Alvara de Funcionamento, devendo afixar o hqrario em local vis[vel 'na entrada
do estabelecimento;

.

IV - realtzara limpeza minuciosa dlarla de todos os equipamentos,_componentes,
pecas e utensllios em geral, :seg.uindo as normas da ANVISA protocolo Sanitario
do Plano Sao Paulo;
.··
. .. '
V - disponlbtllzar alcool em geral "70%" aos funclonarios e clientes;
VI - Determinar aos funclonarlos, atendentes e demais colaboradores, que
utilizem mascaras, orientando-os sabre as medidas de higiene e prevencao
sabre o COVID-19.
I

O Cornlte de Enfrentamento ao COVID-19 Regional e Municipal
juntamente com a vigilancia sanltaria farao uma avaliacao do cenarlo do
Coronavlrus a cada sete (7) dias, em havendo u_ma estabilidade._ se_ra feito a 1\,JJJ
Art. 7°

-
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flexlbllizacao gradual de outros setores, bem .' como sera observado o
comportamento de toda populacao nesse perlodo, aclarando que ap6s a
avallacao semanal, as medidas de flexlbilizacao podem retroceder e ser adotado
as medidas restritivas, se o aumento decasos crescer de forma expressiva.

'

controle e fiscalizacao da Assoclacao
Comercial de Tabatinga, entidade que representa os comeclarlos, o horario de
atendimento presencial (seis horas) nos estabelecimentos.
Art.

8°

- Fica de responsabilidade,

Art 9°

Este Decreto entra em vigor, a partir desta data, revogando-se as
disposlcces em contrarlo.

Prefeitura Municipal de Tabatinga, 24 de Julho de 2.020.

---- ·~---~--.

EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL
("

Reqistrado no Livro de Decreta · -o

:'

e afix ~do no mural da Prefeitura.
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