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DECRETO Nº 7.927, DE 26 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 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 os Indicadores Plano SP – 19ª 

atualização, datada de 22 de janeiro de 2021, o Governo do Estado de São Paulo manteve o 

Município Catanduva na FASE 2 (Laranja), porém determinou que todo o Estado entre na fase 

vermelha de segunda a sexta entre 20h e 06h e aos sábados, domingos e feriados nas 

próximas duas semanas; 

 

Considerando o Decreto Estadual nº 65.487, de 22 de 

janeiro de 2021, que restringiu no âmbito do território do Estado de São Paulo em atenção ao 

Plano São Paulo os serviços e atividades em decorrência da medida de quarentena, em 

determinadas datas; 

 

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; 

 

DECRETA: 
  

Art. 1º. Nos termos do Plano São Paulo fica estabelecido 

no Município de Catanduva a observância da Fase Vermelha entre as 20:00 horas de um dia 

às 6:00 horas do dia seguinte, durante todos os dias da semana, enquanto perdurar a 

determinação do Governo do Estado. 

Parágrafo único. Excepcionalmente o município 

observará os protocolos da Fase Vermelha durante todo o dia, nas seguintes datas: 

I -  30 e 31 de janeiro de 2021; 

II -  6 e 7 de fevereiro de 2021; 

III -  Feriados. 

 

Art. 2º. Na vigência da Fase Vermelha poderão 

funcionar os serviços considerados essenciais, tais como: 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS DO 

PLANO SÃO PAULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
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I -  Saúde: hospitais, clínicas médicas e odontológicas, 

farmácias, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal; 

II -  Alimentação: supermercados, hipermercados, 

açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. Não é permitido o consumo no local; 

III -  Bares, lanchonetes, cafés e restaurantes: permitido 

serviços de entrega (delivery) e que permitem a compra sem sair do carro (drive thru). Válido 

também para estabelecimentos em postos de combustíveis. Não é permitido o consumo no 

local, devendo comprar os produtos e, em seguida, deixar o local. Não é permitido o 

consumo em mesas e balcões.  

IV -  Abastecimento: cadeia de abastecimento e 

logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de 

combustíveis e lojas de materiais de construção; 

V -  Logística: estabelecimentos e empresas de 

locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte público coletivo, táxis, 

aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos; 

VI -  Serviços gerais: lavanderias, serviços de limpeza, 

hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), assistência técnica de 

produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais; 

VII -  Segurança: serviços de segurança pública e 

privada; 

VIII -  Comunicação social: meios de comunicação 

social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de 

sons e imagens; 

IX -  Construção civil e indústria: sem restrições. 

X -  Templos religiosos de quaisquer cultos, desde que 

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

Parágrafo único. As atividades de funcionamento, 

expediente e instrução do Tiro de Guerra de Catanduva/SP (TG 02/012), observarão as normas 

editadas pelo Comando Militar do Sudeste/2ª Região Militar, com sede na cidade de São 

Paulo (SP). 

 

Art. 3º. Durante os dias da semana, no horário das 6:00 

horas às 20:00 horas permanecem as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 7.914, de 

19 de janeiro de 2020, que trata da Fase Laranja em que se encontra o município dentro do 

Plano São Paulo. 
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Art. 4º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

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

 

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 26 

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.- 


