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DECRETO Nº 7.787, DE 29 DE MAIO 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 da 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 64.994, de 28 de maio de 2.020, que estende a medida de quarentena de que trata o 

Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, e institui o “Plano São Paulo” que classifica 

o território abrangido pelo Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto na “Fase 

2”, “Anexo III”, DECRETA: 

Art. 1º Fica determinado no âmbito do município de 

Catanduva o cumprimento integral das medidas estabelecidas no Decreto Estadual nº 64.994, 

de 28 de maio de 2020 e seus anexos. 

I – Fica estabelecido o horário de funcionamento para 

atendimento presencial das 13 horas às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e, das 9 horas 

às 13 horas, aos sábados, para as atividades previstas na “Fase 2” do “Anexo III”, do Decreto 

Estadual  nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, para os setores de “Comércio” e “Serviços”. 

II – Fica estabelecido o horário de funcionamento para 

atendimento presencial das 15 horas às 19 horas para as atividades previstas na “Fase 2” do 

“Anexo III”, do Decreto Estadual  nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, setor de “Shopping center, 

galerias e estabelecimentos congêneres”, para o “Garden Catanduva Shopping”. 
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III – Fica estabelecido o horário de funcionamento para 

atendimento presencial das 12 horas às 16 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e, das 9 horas 

às 13 horas, aos sábados, para a atividade prevista na “Fase 2” do “Anexo III”, do Decreto 

Estadual  nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, para o setor de “Shopping center, galerias e 

estabelecimentos congêneres”, para o “Shopping Popular Alípio Gomes.”  

IV - Fica estabelecido o horário de funcionamento para 

atendimento presencial das 13 horas às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e, das 9 horas 

às 13 horas, aos sábados, para a atividade prevista na “Fase 2” do “Anexo III”, do Decreto 

Estadual  nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, para o setor de “Shopping center, galerias e 

estabelecimentos congêneres” para o “Mercado Municipal João Crippa.”  

V – Fica estabelecido o horário de funcionamento das 08 

horas às 12 horas, aos domingos, para a realização de “Feira Livre”, e das 16 horas às 20 horas, 

às quartas-feiras, para a “Feira Livre da Praça do Idoso”. 

Parágrafo Único Para os estabelecimentos dispostos neste 

artigo, fica vedado o consumo de alimentos e bebidas nos locais. Devendo as praças de 

alimentação permanecer fechadas. 

VI – Ficam inalteradas as disposições referentes ao 

funcionamento de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços através de sistemas 

“Delivery” e “Drive Thru”. 

Art. 2º Além das medidas já estabelecidas no Decreto 

Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, e seus anexos, aos estabelecimentos e serviços 

autorizados a realizarem atendimento presencial, “Delivery” e “Drive Thru” fica determinado: 

I - Distanciamento de 2 (dois) metros entre pessoas 

(clientes ou colaboradores), independentemente do local ou da estrutura do estabelecimento, 

ficando limitada a capacidade máxima nos termos do Decreto Estadual nº64.994, de 28 de 

maio de 2.020, sendo obrigatória a afixação de informes nos estabelecimentos, em locais visíveis 

aos clientes, especificando o número máximo de clientes permitidos. 
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II - 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; 

III - Intensificar as ações de limpeza dos ambientes 

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

IV - Higienizar a cada uso as máquinas de cartão, 

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

V - Disponibilizar máscaras aos funcionários de forma a 

reduzir possibilidade de contágio; 

VI - Disponibilizar álcool em gel aos clientes, na entrada 

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

VII - Não permitir a entrada de pessoas no 

estabelecimento sem o uso de máscara; 

VIII - Adotar normas e rotinas que evitem a aglomeração 

de pessoas, favorecendo o atendimento imediato a cada cliente. 

IX – Cabe ao proprietário e/ou responsável pelo 

estabelecimento manter comunicação eficiente sobre informações, medidas e ações 

desenvolvidas para garantir a segurança dos clientes e funcionários. 

X – Cabe ao proprietário e /ou responsável pelo 

estabelecimento o imediato afastamento dos colaboradores que apresentarem sintomas de 

Síndrome Respiratória, monitorando eventuais sintomas durante 14 dias. 

Parágrafo Único As disposições deste Artigo se aplicam 

também aos estabelecimentos e/ou serviços considerados essenciais. 

Art. 3º Fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias a 

suspensão dos prazos regulamentares e legais nos processos e expedientes administrativos. 
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Art. 4º As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

revistas a qualquer momento. 

Art. 5 º Ficam revogadas as disposições em contrário, em 

especial Art. 2º do Decreto Municipal nº 7.760, de 23 de março de 2.020; Parágrafo Único do Art. 

1º, Art. 3º e inciso III do Art. 6º do Decreto Municipal nº 7.771, de 22 de abril de 2.020.  

Art. 6º Este decreto entrará em vigor em 1º de junho de 

2.020. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 

29 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2.020. 

 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

CHRISTIANE PERRI VALENTIM 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

ADM/Nathália.- 


