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DECRETO Nº 7.914, DE 19 DE JANEIRO DE 2.021 

 

 PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA Prefeito 

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 os dados do Boletim Epidemiológico da 

Secretaria Municipal de Saúde datado de 16/01/2021;  

 

Considerando as normativas estabelecidos no Decreto 

Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, que institui o “Plano São Paulo” e suas alterações; 

 

Considerando que a Região XV – São José do Rio Preto, 

na qual se insere o Município de Catanduva, regrediu para a Fase Laranja do Plano São Paulo; 

 

Considerando o que determina o ANEXO III do Decreto 

Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, na redação conferida pelo Decreto Estadual nº 

65.460, de 8 de janeiro de 2021; 

 

Considerando a constante necessidade de controlar a 

disseminação da COVID-19 e contribuir para não regredir de fase, bem como retornar à fase 

amarela o mais breve possível; 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º Fica determinado o cumprimento das medidas 

descritas no ANEXO III do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, na redação 

conferida pelo Decreto Estadual nº 65.460, de 8 de janeiro de 2021, a saber:  

 

I – “Shopping center”, galerias e estabelecimentos 

congêneres: 

a) Capacidade limitada a 40% da capacidade total. 

Horário reduzido a 8 horas diárias, com início após as 6:00h e término às 20:00h; 

b) Praças de alimentação: funcionamento de acordo 

com a categoria do estabelecimento e manutenção dos protocolos geral e setorial 

específicos; 

II – Comércio: Capacidade limitada a 40% da 

capacidade total. Horário reduzido a 8 horas diárias, com início após as 6:00h e término às 

20:00h e manutenção dos protocolos geral e setorial específicos; 

III - Comércio varejista de mercadorias: Lojas de 

conveniência: Permitida a venda de bebidas alcóolicas com início após as 6:00h e término às 

20:00h e manutenção dos protocolos geral e setorial específicos 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS RELATIVAS À 

NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO À FASE LARANJA DO PLANO 

SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
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IV – Serviços: Capacidade limitada a 40% da 

capacidade total. Horário reduzido a 8 horas diárias, com início após as 6:00h e término às 

20:00h e manutenção dos protocolos geral e setorial específicos; 

V – Estabelecimentos com Consumo local (restaurantes, 

padarias e similares): Capacidade limitada a 40% da capacidade total. Horário reduzido a 8 

horas diárias, com início após as 6:00h e término às 20:00h. Consumo local e atendimento 

exclusivo para clientes sentados, permitida a venda de bebidas alcóolicas até as 20:00h e 

manutenção dos protocolos geral e setorial específicos; 

VI – Salões de beleza e Barbearias: Capacidade 

limitada a 40% da capacidade total. Horário reduzido a 8 horas diárias, com início após as 

6:00h e término às 20:00h, e manutenção dos protocolos geral e setorial específicos; 

VII - Academias de esporte de todas as modalidades e 

centros de ginástica: Capacidade limitada a 40% da capacidade total. Horário reduzido a 8 

horas diárias, com início após as 6:00h e término às 20:00h, mediante agendamento prévio e 

hora marcada. Permitido apenas aulas e práticas individuais, suspensas as aulas e práticas em 

grupo, e manutenção dos protocolos geral e setorial específicos; 

VIII – Eventos, convenções e atividades culturais: 

Capacidade limitada a 40% da capacidade total. Horário reduzido a 8 horas diárias, com 

início após as 6:00h e término às 20:00h. Obrigatório controle de acesso, hora marcada e 

assentos marcados. Assentos e filas respeitando distanciamento mínimo de 1,5m. Proibida as 

atividades com público em pé. Adoção dos protocolos geral e setorial específico; 

IX - Templos religiosos de quaisquer cultos, ficam 

mantidas as determinações do Decreto Municipal nº 7.857, de 14 de outubro de 2.020, por 

serem compatíveis com a atual fase laranja. 

§ 1º A abertura de bares está permitida, não sendo 

possível apenas o consumo no local. 

§ 2º Cada estabelecimento possui a necessária 

autonomia em definir seu horário de atendimento presencial, devendo fixar em local visível o 

horário de funcionamento, observado os horários iniciais e finais determinados para cada 

atividade nos incisos deste artigo. 

§ 3º Atividades não especificadas nos incisos deste 

artigo e que geram aglomeração ficam suspensas até expedição de novo Decreto. 

 

Art. 2º  Deverá ser observado nos estabelecimentos e 

serviços autorizados a realizarem atendimento presencial, “Delivery” e “Drive Thru” as seguintes 

orientações: 

I - Distanciamento de 2 (dois) metros entre pessoas 

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

estabelecimento, sendo obrigatória a afixação de informes nos estabelecimentos, em locais 

visíveis aos clientes, especificando o número máximo de clientes permitidos. 

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%; 

 



 

    SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  

 

 

PRAÇA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, Nº 01 | TEL: 3531.9100 | CNPJ: 45.122.603/0001-02 

CEP 15.800-031 | CATANDUVA – SP 

Decreto nº 7.907, de 12 de janeiro de 2.021 

 

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  As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

revistas a qualquer momento, observadas previamente as normativas do Governo do Estado. 

 

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 7.787, 

de 29 de maio de 2020. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 19 

DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2.021. 

 

 

 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

RICHARD CASAL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

ADM/gabinete.- 

 


