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DECRETO Nº 7.771, DE 22 DE ABRIL DE 2.020 

 

 

 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES, 

Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e: 

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, 

doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial de 

Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto do Governo do Estado de São 

Paulo nº 64.946, de 17 de abril de 2020, que estende a medida de quarentena de que trata o 

Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020;  

CONSIDERANDO que, apesar das medidas de isolamento 

social decretadas no Município de Catanduva desde o dia 23 de março de 2020, os índices de 

isolamento social seguem abaixo do que prescreve o Governo do Estado de São Paulo, em 

conformidade com dados divulgados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente; 

CONSIDERANDO ainda o disposto no Art. 30, II, da 

Constituição Federal, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 672 quanto à 

competência suplementar dos Municípios quanto a medidas de prevenção ao contágio pelo 

novo Coronavírus (COVID-19), DECRETA: 

Art. 1º Fica determinado no âmbito do município de 

Catanduva o cumprimento integral das medidas estabelecidas no Decreto Estadual nº 64.881, 

de 22 de março de 2020, estendidas pelos Decretos Estaduais nº 64.920, de 06 de abril de 2020, e 

nº 64.946, de 17 de abril de 2020. 

Continua... 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19). 
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Parágrafo único Em conformidade com os dispositivos dos 

decretos estaduais que tratam da quarentena e deliberações posteriores do Comitê 

Administrativo Extraordinário COVID-19 do Estado de São Paulo, ficam permitidos os sistemas 

“delivery” e “drive thru”, vedado o atendimento presencial.     

Art. 2º Ficam inalteradas as demais disposições do 

Decreto Municipal nº 7.760, de 23 de março de 2.020. 

Art. 3º Os serviços de caráter essencial, tais como,  

supermercados, farmácias, postos de combustíveis, comércio de água e gás, funerárias, 

instituições financeiras e correspondentes bancários, deverão adequar o atendimento 

presencial a seus clientes, de forma a respeitar o limite de distanciamento de 2 (dois) metros 

entre eles, independentemente do local ou da estrutura do estabelecimento, ficando limitado a 

1/3 (um terço) da capacidade máxima para a área de atendimento, além de observar todas 

as medidas determinadas nos incisos deste artigo: 

I - Manter as filas internas e externas ao estabelecimento 

organizadas e respeitando a distância mínima de 2 (dois) metros entre as pessoas, sendo de 

responsabilidade do proprietário e/ou responsável  tal organização; 

II - Intensificar as ações de limpeza dos ambientes 

internos e das áreas de atendimento com a aplicação de hipoclorito de sódio a 1%; 

III - Higienizar a cada uso as máquinas de cartão, 

balcões e quaisquer outros equipamentos de uso comum, com álcool a 70%;  

IV - Disponibilizar máscaras e luvas aos funcionários de 

forma a reduzir possibilidade de contágio; 

V - Disponibilizar álcool em gel aos seus clientes, na 

entrada do estabelecimento, e nos caixas, a fim de que possam higienizar as mãos antes de 

adentrarem ao estabelecimento; 
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VI - Não permitir a entrada de pessoas no 

estabelecimento sem o uso de máscara; 

VII - Adotar normas e rotinas que evitem a aglomeração 

de pessoas, favorecendo o atendimento imediato a cada cliente. 

§ 1º Os estabelecimentos que tenham por atividade os 

serviços de advocacia e contabilidade deverão restringir seus atendimentos ao pré-

agendamento, limitado a um cliente por vez e manter as portas fechadas. 

§ 2º Os atendimentos prestados no sistema “delivery” e 

“drive thru” deverão atender às exigências do presente artigo, no que couber. 

Art. 4º A presença de pessoas em enterros e velórios 

deverá ser limitada a 10 (dez), com exigência do uso de máscara, recomendada a redução do 

horário de permanência no local. 

Parágrafo Único O teor do caput não se aplica a enterros 

e velórios de pessoas com diagnóstico confirmado ou suspeito de COVID-19, os quais devem 

atender as normativas dos órgãos federais e autoridades sanitárias do Município. 

Art. 5º Fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias a 

suspensão dos prazos regulamentares e legais nos processos e expedientes administrativos. 

Art. 6º A fim de mitigar as consequências econômicas da 

pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ficam determinadas as seguintes 

medidas: 

I – Fica prorrogada por mais 60 (sessenta) dias a data de 

vencimento dos tributos municipais, sendo certo que a referida prorrogação não implica direito 

à restituição de quantias já recolhidas.  
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II - Fica determinada a prorrogação por 60 (sessenta) 

dias do vencimento do Preço da Permissão e da Tarifa Mensal de Manutenção, Conservação e 

Limpeza devida pelos permissionários de espaços públicos no Terminal Rodoviário João 

Caparroz e no Terminal Urbano Gerson Gabas, sendo certo que a referida prorrogação não 

implica direito à restituição de quantias já recolhidas. 

III – Ficam dispensados do pagamento da Contribuição 

de Administração os permissionários de espaços no Shopping Popular Alípio Gomes enquanto 

vigorar a medida de quarentena que implica no fechamento do espaço público. 

Art. 7º As determinações do presente decreto vigorarão 

por tempo indeterminado, podendo ser revistas e/ou revogadas a qualquer tempo, em 

conformidade com a evolução do cenário epidemiológico. 

Art. 8º Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial Art. 3º do Decreto Municipal nº 

7.760, de 23 de março de 2.020. 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, 

AOS 22 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2.020. 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

DANIELA APARECIDA GONÇALVES ARIETA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – INTERINA 

 

ADM/Nathália.- 


