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PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do 

Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO as normativas estabelecidas no Decreto 

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

 

CONSIDERANDO o recrudescimento dos casos, óbitos e 

internações decorrentes do Covid-19;  

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo por 

meio do Decreto nº 65.563, de 11 de março de 2021, instituiu medidas emergenciais, de 

caráter temporário e excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o distanciamento 

social e reduzir a circulação urbana para mitigar a propagação da COVID-19, nos termos e 

condições estabelecidos nos Decretos Estaduais nº 65.653, de 11 de março de 2021, nº 64.881, 

de 22 de março de 2020, e nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituíram medidas de 

quarentena no âmbito do estado de São Paulo, sem prejuízo do adequado funcionamento 

dos serviços essenciais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. As medidas emergenciais, de caráter temporário e 

excepcional, instituídas pelo Governo de São Paulo por meio do Decreto Estadual nº 65.563, 

de 11 de março de 2021, serão observadas, no que couber no município de Catanduva. 

 

§ 1º Salvo disposição em contrário e sem prejuízo do disposto 

no Decreto Municipal nº 7.965, de 05 de março de 2021, as medidas emergenciais (Fase 

Emergencial do Plano São Paulo) de que tratam o “caput” serão observadas de 15 a 30 de 

março de 2021. 

§ 2º. Os protocolos e as fases de que trata o "caput" deste 

artigo estão disponíveis no sítio eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp. 

 

 Art. 2º. Na vigência da Fase Emergencial, além das atividades 

já restritas na Fase 1 – Vermelha do Plano São Paulo, fica proibido: 

 

 

 

 

INSTITUI A FASE EMERGENCIAL NO ÂMBITO DO PLANO SÃO PAULO, 

IMPÕE  REGRAS DE RESTRIÇÕES, DISCIPLINA SERVIÇOS E ATIVIDADES 

EXCEPCIONAIS E DE EMERGÊNCIA COM MEDIDAS DE PREVENÇÃO NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.. 

http://leisestaduais.com.br/sp/decreto-n-64994-2020-sao-paulo-dispoe-sobre-a-medida-de-quarentena-de-que-trata-o-decreto-n-64881-de-22-de-marco-de-2020-institui-o-plano-sao-paulo-e-da-providencias-complementares
http://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp
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I- atendimento  presencial ao público, inclusive mediante 

retirada (“take away”), em bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, “shopping centers”, 

galerias e estabelecimentos congêneres (comércio varejista em geral) e comércio varejista de 

materiais de construção,  permitido tão somente os serviços de “drive thru” (compra sem sair 

do carro) das 05h00min às 20h00min e de “delivery” (entrega em casa) 24 horas por dia, 

mediante pedidos por telefone, internet ou outro meio de comunicação; 

 

 

II- realização de: 

a) cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter 

coletivo; 

b) eventos esportivos de qualquer espécie; 

III- reunião, concentração ou permanência de pessoas nos 

espaços públicos, especialmente, nos parques. 

§ 1º O transporte público coletivo, táxis, aplicativos de 

transporte e serviços de entrega (delivery) poderão funcionar 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

ficando revogada a parte final do inciso VIII  do artigo 2º do Decreto nº 7.965, de 05 de março 

de 2021. 

§ 2º O Setor de Alimentação funcionará com ocupação 

máxima de 30% (trinta por cento), limitado a quantidade máxima de 150 clientes no 

estabelecimento. 

§ 3º Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas por qualquer 

estabelecimento após as 20h00 até as 6h00 do dia seguinte, inclusive mediante delivery. 

§ 4º O desempenho de atividades administrativas internas em 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não classificados como essenciais, é 

permitido desde que não tenha atendimento direto ao público, observado ainda o contido 

no § 3º do art. 2º do Decreto nº 7.965, de 05 de março de 2021, ficando recomendado o 

desempenho em home office ou sistema de teletrabalho quando possível.  

 

Art. 3º. O atendimento presencial ao público em 

estabelecimentos públicos municipais fica suspenso enquanto perdurar a Fase Emergencial do 

Plano São Paulo, com exceção da Central de Atendimento, Procon e Ouvidoria, localizados 

no Paço Municipal, que atenderão mediante agendamento prévio e senha, observados os 

protocolos sanitários. 

§ 1º As atividades do poder público seguirão em serviço, 

especialmente as unidades que prestem serviços na área da saúde, educação, segurança 

urbana, assistência social, meio ambiente, zeladoria, obras e serviços, funerária e outras 

atividades essenciais. 

§ 2º As determinações contidas no “caput” e no parágrafo 

primeiro aplicam-se às autarquias e empresas públicas, no que couber. 

§ 3º Ficará a cargo de cada Secretaria a implantação, 

quando possível do regime de teletrabalho, enquanto perdurar a Fase Emergencial, de 

acordo com viabilidade e autorização da chefia imediata. 
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Art. 4º. Na vigência do presente Decreto as aulas na rede 

municipal de educação de Catanduva permanecerão exclusivamente remotas. 

 

§ 1º Competirá à Secretaria de Educação dispor, mediante 

Resolução, sobre medidas temporárias destinadas a melhor adequação das disposições deste 

decreto.  

§ 2º As atividades remotas na rede municipal de educação 

de Catanduva, ocorrerão por meios digitais como os grupos de WhatsApp e a Plataforma 

DemandaNET. 

§ 3º As aulas e demais atividades no âmbito das instituições 

privadas de ensino observarão as disposições do Decreto Estadual nº 65.384, de 17 de 

dezembro de 2020, aplicáveis à fase vermelha de classificação do Plano São Paulo. 

 

Art. 5º. O descumprimento do disposto neste decreto e por 

conseguinte das regras e restrições do Plano São Paulo, instituído pelo Governo de São Paulo, 

sujeitará o infrator, conforme o caso, às penalidades previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 

da Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código Sanitário do Estado, sem prejuízo do 

disposto na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do 

Consumidor e nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 

 

Art. 6º. As denúncias quanto ao descumprimento das 

normativas deste Decreto poderão ser realizadas pelos seguintes meios: 

 

I – Ouvidoria Municipal: 0800 772 9152 e aplicativo “Ouvidoria 

Catanduva”; 

II – Guarda Civil Municipal: 153 

III – Polícia Militar: 190 

 

Art. 7º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

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

de São Paulo. 

 

Art. 8º. O artigo 12 do Decreto nº 7.965, de 05 de março de 

2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor em 06 de março de 2021, 

vigorando até a  ,30 de março de 2021, podendo ser prorrogado, ficando suspensos os 

demais decretos que tratam de fases distintas da atual Fase Vermelha, pelo período de 

sua vigência. 

 

Art. 9º. O presente Decreto entra em vigor em 15 de março de 

2021, vigorando até a  30 de março de 2021, podendo ser prorrogado. 

 

 

 

https://www.al.sp.gov.br/norma/7021
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Parágrafo único. Ficam suspensas as determinações em 

contrário do Decreto nº 7.965, de 05 de março de 2021, que instituiu a Fase Vermelha no 

município, quanto às medidas menos restritivas, enquanto perdurar a Fase Emergencial, em 

especial no tocante ao artigo 2º do presente Decreto. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 12 

DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2.021. 

 

 

 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 
 
 
 

RICHARD CASAL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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