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DECRETO N° 2.535 DE 21 DE JUNHO DE 2.021.

Dispoe sobre as medidas restritivas relativas a fase de
Transigao do Plano Sao Paulo e da outras providencias.

Eduardo Ponquio Martinez, Prefeito Municipal, no uso de
suas atribuigoes conferidas pela Lei Organica do Municipio

de Tabatinga
- Considerando a Portaria MS n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro

de Estado da Saude declarou Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN)
em decorrencia da Infecgao Humana pelo Novo Coronavfrus;
- Considerando a edigao da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispos sobre

medidas para o enfrentamento da citada emergencia de saude publica de importancia
internacional;
- Considerando a edigao, pelo Congresso Nacional, do Decreto Legislative n ° 6, de 20 de

margo de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de

maio de 2000, a ocorrencia do estado de calamidade publica, nos termos da solicitagao do

Presidente da Republica encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de margo de 2020;

- Considerando a edigao, pelo Governador do Estado de Sao Paulo, do Decreto n° 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 atividades economicas e as regras
de aglomeragao";
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Considerando a atual ciassificagao de todo o Estado de Sao Paulo na fase emergencial do

Plano Sao Paulo de retomada das atividades, instituido por meio do Decreto n° 64.994, de 28
de maio de 2020, do Governador do Estado de Sao Paulo;
-

Considerando o iminente colapso nos sistemas de saude publico e particular, em razao do

elevado numero de contaminados, inclusive com as novas cepas do coronavlrus, e o
esgotamento dos leitos de enfermaria e UTI, para tratamento da doenga;
- Considerando, por fim, as constantes modificagoes das estrategias e providencias adotadas

no enfrentamento da pandemia da COVID-19;
- Considerando a reclassificagao das medidas de restrigao impostas pelo Governo do Estado de

Sao Paulo no Decreto 65.635 de 16 de Abril de 2021, que reclassificou o Estado na fase de

transigao do Plano Sao Paulo de retomada das atividades economicas.
D E C R E T A:Art. 1°. O atendimento ao publico no Pago Municipal, ate o dia 30 de junho de 2021, sera das
Q8h00 as 11h30, mantendo - se, tambem o atendimento remote, por meio dos canais

disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Tabatinga.
§

1 ° . Hearn mantidas as atividades essenciais em servigos de saude, coleta de lixo, agua e

esgoto, seguranga e demais que nao possam sofrer solugao de continuidade.
§

2°. O atendimento remote por parte das unidades de prestagao de servigos publicos podera

pelo telefone 16 3321 - 9500 ou pelos e - mails: qabinete @ tabatinqa.sp.qov.br,
conselhotutclar@tabatinqa.sp.qov.br,
social @t3batinqa.sp.qov.br,
cras@tabatinqa.sp.qov.br,
educacao @ tabatinqa.sp.qov.br, contabilidade @ tabatinqa.sp.qov.br, licitacao @ tabatinga.sp.qov.br,
ocorrer

protocolos @ tabatinqa.sp.qov.br, enqenharia @tabatinqa.sp.qov.br, ambiente @ tabatinqa.sp.qov.br,
aqua @tabatinqa.sp.qov.br,

tributacao @ tabatinqa.sp.qov.br,

compras @ tabatinqa.sp.qov.br,

almoxarifado @ tabatinqa.sp.qov.br,
pessoal @tabatinqa.sp.qov.br,

ouvidoria @Jtabatinqa.sp.qov.br,

informatica @ tabatinqa.sp.qov.br,

juridicc @ tabatinqa.sp.qov.br,

guardarnunlcipal@tabatinga.sp.gov.br

(Iinha

tcsouraria @ tabatinqa.sp.qov.br,
saude @ tabatinqa.sp.qov.br,

153),

viqilanciasanitaria @ tabatinqa.sp.qov.br.
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Art. 2 °. Ficam suspensas quaisquer atividades presenciais ate o dia 30 de junho de 2021, nas

redes publicas municipal e estadual de educapao e nas

institutes particulares, ressalvadas

as

hipoteses de entrega de alimentapao e materiais, mediante agendamento previo.

Art. 3 °. Fica permitida a realizapao de atividades reiigiosas coletivas devendo ser observado o

percentual de 25% da capacidade do local com rigorosa observancia dos protocolos de
sanitarios de biosseguranpa, podendo assentar duas pessoas a cada dois metros quadrados.
Art. 4 ° . Os estabeiecimentos comerciais e prestadores de servipos poderao ter atendimento

presencial com oito horas diarias, devendo ter agendamento previo de urn cliente por vez, com
rigorosa observancia dos protocolos de sanitarios de biosseguranpa.
Art. 5 ° . Ficam vedados os servipos de retirada de alimentos e produtos, assegurando - se o

funcionamento pelo sistema delivery e drive thru, podendo ter atendimento ao publico com

periodo de funcionamento de 08 horas diarias no local com ate 25% da capacidade do local,
nao podendo, no entanto, ultrapassar as 21 h00, permitido apos esse horario o sistema delivery
e drive thru.

Art. 6 ° . Ate o dia 30 de junho de 2021, as industrias que possuirem acima de 20 (vinte)

empregados deverao restringir a 50% o numero de trabalhadores no mesmo ambiente e
horario, autorizada, todavia, a estipulapao de dois ou mais turnos de trabalho.
Art. 7 ° .

As academias poderao ter atendimento com agendamento de ate 05 pessoas com

durapao de 08 horas diarias, com rigorosa observancia dos protocolos de sanitarios de

biosseguranpa, mediante orientapao medica, bem como realizar atividades ao ar iivre, desde
que nao acarretem aglomerapao, observadas as demais regras e orientapoes de contenpao do
avanpo da Pandemia.

Art. 8°. Fica flxado o toque de recolher entre 21 h 30 e 05 h do dia subsequente, excepao feita
aos trabalhadores em servipos essenciais, autorizados a funcionarem nesse horario, e

deslocamentos para atendimentos em servipos de saude, devidamente comprovados.
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Art. 9°. Os estabeiecimentos (comercio, industria e prestagao de

services) que mantiverem

suas

atividades em desconformidade com o disposto nos Decretos Municipals que regulamentam as
medidas de enfrentamento da Pandemia causada pelo novo coronavirus (Covid -19) sofrerao de

forma cumulativa e imediata cominagao das seguintes penalidades:i

-

interdigao imediata de suas atividades, peio periodo determinado peia Vigiiancia Sanitaria,

prorrogavel, se necessario;
II - multa pecuniaria, conforme dispuser os Decretos aplicaveis ao caso;
Art. 10°. Os estabeiecimentos que, apos terem sofrido as penalidades descritas nos incisos I e

II do artigo
9 ° deste Decreto, persistirem na manutengao de suas atividades sofrerao a cassagao de sua

licenga de funcionamento.

Art. 11°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicagao, permanecendo em vigencia as

disposigoes quanto as medidas preventivas, que nao foram por ele alteradas.

Tabatinga, 21 de junho de 2.021.

Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito Municipal

Registrado no \y

n° 30 e afixado no Mural da Prefeitura.

Mardefo iaffatTbirda
Chore de Gabin te
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