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DECRETO N° 2.454 de 29 de Junho de 2.020.

EDUARDO PONOUIO MARTINEZ, Prefeito do Munidpio de
Tabatinga, Estado de Sao Paulo, usando das atrlbuicoes que lhe sao
conferidas por Lei, em especial a Lei Organica do Munidpio de
Tabatinga, e,

CONSIDERANDO, os termos do Decreto n° 2450/2020, que prevla que o
Comlte de Enfrentamento ao COVID-19 Regional e o Municipal juntamente com
a vigilancia sanltarta fariam uma avallacao do cenarlo do Coronavirus a cada sete
(7) dias, em havendo uma estabilidade sera feito a flexlbillzacao gradual de
outros setores, bem como sera observado o comportamento de toda populacao
nesse perfodo, aclarando que ap6s a avallacao semanal, as medidas de
flexibilizac;ao podem retroceder e ser adotado as medidas restritivas, se o
aumento de casos crescer de forma expressiva;

CONSIDERANDO o quanto dtspce o Plano Sao Paulo contra o novo Coronavirus,
que modula as acces de restrtcao de funcionamento de atividades de algumas
regioes do Estado de Sao Paulo;

DEC RETA
Art. 1° - Os escrit6rios, lmoblllartas e concesslonartas poderao exercer
suas atividades com atendimento presencial pelo periodo de 04 (quatro) horas
dlarias, com atendimento aos clientes, com agendamento de horarlo e tres
cliente por vez;
II - Disponibilizar alcool em gel "70%" aos clientes e funclonarlos:
III - Controlar e permitir a entrada no estabelecimento de apenas tres clientes
com mascaras, orientando-os sobre as medidas de higiene e prevencao sobre o
COVID-19.
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IV - Realizar a limpeza mlnuclosa dlarta de todos os equipamentos, componentes,
pecas e utensflios em geral, seguindo as normas da ANVISA e do protocolo
sanitano do Plano Sao Paulo;
V - E muito importante que todos os atendimentos sejam registrados com nome,
endereco e contato do cliente, pois em casos de connrrnacao do virus em um
profissional que preste atendimento, os clientes deverao ser comunicados e
orientados a procurar unidade de sauce caso apresentem sintomas, sob pena de
responsabttlzacac do proprtetarto do estabelecimento.

Art 2° - Os bares, lanchonetes, restaurantes,
exercer suas atividades
seguintes medidas:

pizzarias e similares, poderao
nos horarios abaixo discriminados e adotando as

a) Bares
I - Exercer atendimento somente por "delivery" e "drive trhu" ( entregas), nao
permitindo a entrada de clientes dentro do estabelecimento, limitando o
funcionamento ate as 21h00;
II - Disponibilizar alcool em gel "70%" aos clientes e funclonertos:
III - Disponibilizar de forma opcional talheres, pratos e copos descartavels aos
clientes, bem como temperos e condimentos
em saches ou porcces
individualizadas;
IV - realizar a limpeza minuciosa dlarla de todos os equipamentos, componentes,
pecas e utensflios em geral, seguindo as normas da ANVISA e protocolo sanitarto
do Plano Sao Paulo.
b) Lanchonetes, Restaurantes, Pizzarias e Simila res
I - Exercer atendimento somente por "delivery" e "drive trhu" (entregas), nao
permitindo a entrada de clientes dentro do estabelecimento, limitando o
funcionamento ate as 23h59;
II - Disponibilizar alcool em gel "70%" aos clientes e funclonartos:
III - Disponibilizar de forma opcional talheres, pratos e copos descartavels aos
clientes, bem como temperos e condimentos em saches ou porcoes

individualizadas;
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IV - realizar a llmpeza minuciosa dlarla de todos os equipamentos, componentes,
pec;as e utensluos em geral, seguindo as normas da ANVISA e protocolo sarutarlo
do Plano Sao Paulo.
Art 30 - Os saloes de beleza e demais estabelecimentos comerciais,
como lojas, 6ticas, papelarias, perfumarias e similares, poderao exercer
suas atividades pelo periodo de 04 (quatro) horas dtarlas, com atendimento ao
clientes, com agendamento de horano e um cliente por vez, nao deixando
clientes esperando na recepcao.
III - Reduzir 60°/o (sessenta por cento) do total da capacidade de totaceo do
estabelecimento, para atendimento ao publico, evitando aqlomeracoes:
IV - disponibilizar alcool em geral "70%" aos funclonarios e clientes;
V - controlar e permitir a entrada do estabelecimento apenas de clientes com
mascaras, orientando-os sabre as medidas de higiene e prevencao sobre o
COVID-19.
VI - realizar a limpeza minuciosa dlarta de todos os equipamentos, componentes,
pecas e utenslllos em geral, seguindo as normas da ANVISA protocolo Sanltarlo
do Plano Sao Paulo;
VII - E muito importante que todos os atendimentos sejam registrados com
nome, enderec;o e contato do cliente, pois em casos de conttrrnacao do virus em
um profissional que preste atendimento, os clientes deverao ser comunicados e
orientados a procurar unidade de saude caso apresentem sintomas, sob pena de
responsabtnzacao do proprtetarlo do estabelecimento.
Art 4° - Fica vedado o funcionamento de Entidades para celebracao de Missas,
Cultos e Atividades religiosas presenciais.
Art 5° - Academias de ginastica, nae poderao funcionar com atendimento
presencial.
Art 6° - Os demais estabelecimentos comerciais considerados essenciais, cujas
regras de funcionamento estao previstas no artigo so do Decreto no 2.428/2020,
permanecem inalteradas, devendo tarnbern as seguintes medidas:I - controlar e permitir a entrada apenas de pessoas com mascaras;
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III - proceder o distanciamento mfnimo de 2.5 metros entre as pessoas;
IV - respeitar o limite de funcionamento no horarto comercial constante do
Alvara de Funcionamento, devendo afixar o horarlo em local visfvel na entrada
do estabelecimento;
V - realizar a limpeza minuciosa dtarta de todos os equipamentos, componentes,
pecas e utensflios em geral, seguindo as normas da ANVISA protocolo Sanitario
do Plano Sao Paulo;
VI - disponibilizar alcool em geral "70%" aos funclonartos e clientes;
VII - Determinar aos functonartos, atendentes e demais colaboradores, que
utilizem mascaras, orientando-os sobre as medidas de higiene e prevencao
sabre o COVID-19.
Art. 7° - O Cornlte de Enfrentamento ao COVID-19 Regional e Municipal
juntamente com a vlqllancia sanltarta farao uma avauacao do cenarto do
Coronavirus a cada sete (7) dias, em havendo uma estabilidade sera feito a
flexibilizac;ao gradual de outros setores, bem como sere observado o
comportamento de toda populacao nesse perlodo, aclarando que ap6s a
avelteceo semanal, as medidas de flexibilizac;ao podem retroceder e ser adotado
as medidas restritivas, se o aumento de ca sos crescer de form a expressiva.
controle e rtscauzacao da Assoclacao
Comercial de Tabatinga, entidade que representa os cornectanos. o horarlo de
atendimento
presencial (quatro horas) nos estabelecimentos.

Art. 8° - Fica de responsabilidade,

Art. 9° - Observadas as condlcoes acima impostas, os Estabelecimentos
Comerciais e Prestadores de Servicos deverao seguir as deterrnlnacoes do Plano
SP, Fase Laranja, de acordo com o atual enquadramento regional, com
funcionamento limitado a quatro (04) horas dtarlas seguidas, com 20°/o da
totacao maxima prevista no respective AVCB.
Paragrafo Primeiro - Os responsaveis legais de Estabelecimentos, 6rgaos
Publicos e Entidades, que funcionem com atendimento ao Publico, deverao afixar
na porta de entrada ou em local vlsivel da fachada do Estabelecimento ou Predio,
de forma impressa ou manuscrita, mas perfeitamente vislvel, mtormacao sabre a
lotac;ao maxima do local, considerando a tnforrnacao prevista no AVCB e o Ii~
percentual dtscrtrntnado no caput desse artigo. ~
~
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Paragrafo Segundo - Nao havendo especincacao de lotacao maxima no AVCB,
Cornercio e Servi<;os poderao atender de forma presencial, observadas as seguintes
restricoes: a) recintos com ate 50m2, no maxima 03 clientes por vez; b) recintos acima
de som2 e ate 1 oom2 no maximo 06 clientes por vez e; c) acima de 1 oom2 no maximo 1 o
clientes por vez; d) acima de 2oom2 no maxima 25 clientes por vez.
Art 10° - 0 nao cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto sera
caracterizado como infra~o a legisla~o municipal e suieitara o infrator as penalidades
e sancoes aplicaveis na legislac;aode regencia e, no que couber, cassacao de licenca
de funcionamento.
Paragrafo Unico - lnexistindo penalidade especffica para o descumprimento das
medidas de que trata o presente Decreto, fica estabelecido o valor de 50 (cinquenta) a
200 (duzentas) Unidades Fiscais do Municfpio - UFM, considerada a gravidade da
tnfracao.

Art 11° - Este Decreto entra em vigor, a partir desta data, revogando-se as

dispostcces em contrarto.
Prefeitura Municipal de Tabatinga, 29 de Junho de 2.020.
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EDUARDO PONQUIO MARTINEZ
PREFEITO MUNICIPAL

O e afixado no mural da Prefeitura.
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