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DECRETON° 2.446 de 01 de Junho de 2.020.
EDUARDO PONOUIO MARTINEZ, Prefeito do Municfpio

de Tabatinga,
Estado de Sao Paulo, usando das
atrtbulcoes que lhe sac conferidas por Lei, em especial a
Lei Orqanica do Munidpio de Tabatinga, e,
CONSIDERANDO a edlcao do Decreto Estadual n° 64.861, de 22 de
Marc;o de 2020
e posteriores
alteracoes,
que DECRETOU
QUARENTENA em
todo Estado de Sao Paulo, no contexto da
Pandemia do CORONAVIRUS.
CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 64.949,
2020;

de 23 de Abril de

CONSIDERANDO que e de responsabilidade do Poder Publlco e de
toda sociedade, em especial ao setor privado promover e colaborar
com as medidas de prevencao e controle do COVID 19, em
consonancia com as deterrnlnacces
das autoridades Municipais,
Estaduais e do Ministerio da Saude:
CONSIDERANDO, por fim, o Plano Sao Paulo contra o novo
Coronavirus, que modula as acoes de restricao de funcionamento
de atividades de algumas reqices do Estado de Sao Paulo;
DEC RETA
Art. 1 ° - Os escrit6rios, lmohiliarias
e concessionarlas
pcderao exercer suas atividades com atendimento presencial, nos
horarlos abaixo discriminados e adotando as seguintes medidas:
I - Das 08h00 as lOhOO - atendimento aos clientes que fazem
parte do grupo de risco, com agendamento de horarlo e um
cliente por vez;
II - Das 14h00 as 18h00 - atendimento aos demais clientes, com
agendamento de horarlo e um cliente por vez;
III - Disponibilizar
alcool em gel "70°/o" aos clientes
e
funclonarios:
IV - Controlar e permitir a entrada no estabelecimento apenas de
clientes com mascaras, orientando-os
sobre as medidas de
higiene e prevencao sobre o COVID-19.
V - Realizar a limpeza minuciosa dlar!a de todos os equipamentos,
componentes, pecas e utensflios. em geral, seguindo as nor~
da
ANVISA e do protocol<\ San~do
Plano Sao Paulo;
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VI - E muito importante
que todos os atendimentos
sejam
reqlstrados com nome, endereco e contato do cliente, pois em
ca sos de contlrrnacao do vf rus em um profissional que preste
atendimento, os clientes deverao ser comunicados e orientados a
prccurar unidade de saude caso apresentem sintomas, sob pena
de responsablllzacao do proprietarto do estabelecimento.

Art 2°

-

Os bares, lanchonetes,
restaurantes,
pizzarias e
similares, poderao exercer suas atividades nos horarios abaixo
discriminados e adotando as seguintes medidas:

a) Bares
I - Exercer atendimento presencial, se possfvel, apenas ao ar livre
e sem aqlorneracao de pessoas;
II - Reduzir 70°/o (setenta por cento) do total da capacidade de
totacao do estabelecimento,
para atendimento
ao publico,
procedendo ao distanciamento
mfnimo de 2.5 metros entre as
mesas do local, sendo 04 pessoas por mesa, do mesmo grupo
familiar;
III
Respeitar
o limite
de funcionamento,
limitando
o
funcionamento ate as 21h00 horas, devendo afixar o respectivo
horarlo na entrada do estabelecimento, ressalvados os services de
"delivery" e "drive trhu" ( entregas).
IV - Disponibilizar
alcool em gel "70°/o" aos clientes e
funcionarios:
V - Disponibilizar de forma opcional talheres, pratos e capos
descartaveis aos clientes, bem como temperos e condimentos em
saches ou porcoes individualizadas;
VI - controlar e permitir a entrada no estabelecimento apenas de
clientes com mascaras, orientando-os
sabre as medidas de
higiene e de prevencao sobre o COVID-19.
VII
realizar
a limpeza
minuciosa
dlaria de todos os
equipamentos,
componentes,
pecas e utensflios
em geral,
seguindo as normas da ANVISA e protocolo sanitario do Plano Sao
Paulo.
VIII - E muito importante que todos os atendimentos
sejam
registrados com nome, endereco e contato do cliente, pois em
casos de conflrmacao 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
de responsablllzacao do proprletarlo do estabelecimento.
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b) Lanchonetes, Restaurantes, Pizzarias e Similares
I ~ Exercer atendimento presencial, se possfvel, apenas ao ar livre
e sem aqlorneracao de pessoas, com service a la carte e self
service, sendo este ultimo operado por um unico funcionario do
estabelecimento,
devidamente paramentando com luvas, toca e
mascaras, prolbldo o sistema de rodizlo:
Reduzir 60°/o (sessenta por cento) do total da capacidade de
lotacao do estabelecimento,
para atendimento
ao publlco,
procedendo ao distanciamento
mfnimo de 2,5 metros entre as
mesas do local, sendo 04 pessoas por mesa, do mesmo grupo
familiar;
III
Respeitar
o limite
de funcionamento,
limitando
o
funcionamento ate as 23h59 horas, devendo afixar o respectivo
horarlo na entrada do estabelecimento, ressalvados os services de
"delivery" e "drive trhu" (entregas).
IV - Disponibilizar
alcool em gel "70°/o" aos clientes
e
funcionarios, bem como remover do ambiente os espacos kids
que possuam brinquedos e entretenimento para crlancas,
V - Disponibilizar de forma opcional talheres, pratos e copos
descartaveis aos clientes, bem como temperas e condimentos em
saches ou porcoes individualizadas;
VI - controlar e permitir a entrada no estabelecimento apenas de
clientes com mascaras, orientando-os
sobre as medidas de
higiene e de prevencao sobre o COVID-19.
VII
realizar
a limpeza
minuciosa
diaria de todos os
equipamentos,
componentes,
pecas e utensflios
em geral,
seguindo as normas da ANVISA e protocolo sanltario do Plano Sao
Paulo.
VIII - E muito importante que todos os atendimentos
sejam
registrados com nome, endereco e contato do cliente, pois em
casos de contirmacao 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
de responsabillzacao do proprietario do estabelecimento.

n~

Art 3° - Os saloes de beleza e demais estabelecimentos
comerciais, como lojas, 6ticas, papelarias, perfumarias e
similares, poderao exercer suas atividades nos horarios abaixo
discriminados e adotando as seguintes medidas:
I - Das 08h00 as lOhOO - atendimento aos clientes que fazem
pa rte do grupo de risco, com . agendamento de horarlo e um
cliente por vez, nao deixando clientes esperando na r~pc;:ao.
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II ~ Das 14h00 as 18h00 - atendimento aos demais clientes, com
agendamento de horario e um cliente por vez, nae deixando
clientes esperando na recepcao.
III - Reduzir 60°/o (sessenta por cento) do total da capacidade de
lotacao do estabelecimento,
para atendimento
ao publico,
evitando aqlorneracces:
IV - disponibilizar
alcool em geral "70°/o" aos funcionarlos e
clientes;
V - controlar e permitir a entrada do estabelecimento apenas de
clientes com mascaras, orientando-os
sobre as medidas de
higiene e prevencao sobre o COVID-19.
VI
realizar
a limpeza
minuciosa
dlarla
de todos
os
equipamentos,
componentes,
pec_;:as e utensflios
em geral,
seguindo as normas da ANVISA protocolo Sanitarlo 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 conflrmacao 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
de responsabilizacao do proprteterlo do estabelecimento.

Art 4° - Missas, cultos e atividades religiosas presenciais,
poderao funcionar obedecendo as seguintes restricoes e medidas:
I - aos praticantes que enquadram-se no grupo de risco e acima
de 60 (sessenta) anos, sao aconselhados a acompanharem as
celebracoes atraves dos meios de cornunicacao social;
II - As celebracoes poderao ser realizadas 03 (tres) vezes por
semana em dias alternados e com duracao de 45 minutos;
III - controlar e permitir a entrada apenas de pessoas com
mascaras;
IV - proceder o distanciamento mfnimo de 2,5 metros entre as
pessoas;
V - que nos bancos estejam marcados os lugares onde se deve
sentar, as rnarcacoes poderao ser feitas por fitas ou adesivos;
VI - haja o limite de ocupacao de templo no rnaxlmo de 20°/o
(vinte por cento) da capacidade maxima;
VII - que nao se distribua folhetos de canto ou jornalzinho, tanto
quanta, que nao haja dlstribuicao de envelopes e ou santinhos de

oracao:

VII - Nao haja contato ffsico entre as pessoas (cumprimento com
abrac_;:os, saudacoes de paz\ etc)_~
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Art s0
Academias de ginastica,
poderao
funcionar
obedecendo as seguintes restric_;:6es e medidas:
I - os praticantes que enquadram-se
no grupo de risco sao
aconselhados a nao praticarem exerdcios nas academias;
II - controlar e permitir a entrada apenas de pessoas com
mascaras;
III - proceder o atendimento individualizado a cada cliente, com
agendamento de hara;
IV - disponibilizar
alcool em geral "70%" aos funcionarios e
clientes;
V
Determinar
aos funclonarios.
atendentes
e demais
colaboradores,
que utilizem mascaras, orientando-os
sabre as
medidas de higiene e prevencao sobre o COVID-19.
VI - respeitar o limite de funcionamento
no horario comercial
constante do Alvara de Funcionamento, devendo afixar o horarlo
em local visive! na entrada do estabelecimento;
VII
realizar
a limpeza
minuciosa
diaria
de todos os
equipamentos,
componentes,
pecas e utensflios
em geral,
seguindo as normas da ANVISA protocolo Sanltarlo do Plano Sao
Paulo;
VIII - E muito importante que todos os atendimentos
sejam
registrados com name, endereco e contato do cliente, pois em
casos de conflrmacao 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 responsablllzacao do proprletario do estabelecimento.

Art 6° - Os demais estabelecimentos
comerciais considerados
essenciais, cujas regras de funcionamento
estao previstas no
artigo 50 do Decreto no 2.428/2020, permanecem inalteradas,
devendo tarnbern as seguintes medidas:I - controlar e permitir a entrada apenas de pessoas com
mascaras;
III - proceder o distanciamento mfnimo de 2.5 metros entre as
pessoas;
IV - respeitar o limite de funcionamento
no horarlo comercial
constante do Alvara de Funcionamento, devendo afixar o horario
em local visfvel na entrada do estabelecimento;
V - realizar a limpeza minuciosa diaria de todos os equipamentos,
componentes, pecas e utensflios em geral, seguindo as normas da
ANVISA protocolo Sanltario do Plano Sao Paulo;
VI - disponibilizar
alcool em geral "70°/o" aos funci!j'rios
e
clientes;
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VII
Determinar
aos funcionarios,
atendentes
e demais
colaboradores,
que utilizem mascaras, orientando-os
sabre as
medidas de higiene e prevencao sabre o COVID-19.
Art. 7° - O Cornite de Enfrentamento ao COVID-19 Regional oee
Municipal juntamente com a vigilancia
sanitaria farao uma
avallacao do cenario do Coronavirus a cada sete (7) dias, em
havendo uma estabilidade sera feito a flexiblllzacao gradual de
outros setores, bem como sera observado o comportamento
de
toda populacao nesse periodo, aclarando que ap6s a avallacao
semanal, as medidas de flexlblilzacao podem retroceder e ser
adotado as medidas restritivas, se o aumento de casos crescer de
form a expressiva.
Art 8° - Este Decreto entra em vigor, a partir desta data.

Prefeitura Municipal de Tabatinga,

01 de Junho de 2.020.

Registrado no Livro de Deere .es~nCJ-3-0, e afixado
Prefeitu ra.
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