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DECRETO Nº 7.986, DE 12  DE ABRIL DE 2.021 

 

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 as Notas Técnicas do Centro de Contingência 

do Coronavírus publicadas em 9 de abril de 2021 que indicam uma suave inflexão das curvas de novos 

casos e de novas internações em UTI-Covid e sinalizam a possibilidade de estabilização da 

disseminação da doença; 

 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo por 

meio do Decreto nº 65.613, de 9 de abril de 2021, estendeu a medida de quarentena de que trata o 

Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e o Decreto nº 65.597 de 26 de março de 2021;  

  

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica estendida até 18 de abril de 2021, a vigência da 

Fase Vermelha no âmbito do município de Catanduva instituída pelo Decreto Municipal nº 7.965, de 5 

de março de 2021. 

 

Art. 2 º. O artigo 2º do Decreto Municipal nº 7.965, de 05 de 

março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º ...................................... 

I – .........................................; 

II – Alimentação: supermercados e congêneres, 

hipermercados, açougues, padarias, lojas de suplemento e lojas de conveniência, 

funcionamento das 05h00min às 20h00min com nível de ocupação máxima de 30%, limitado 

a quantidade máxima de 150 clientes no estabelecimento. Após as 20h00min fica permitida 

a venda e a entrega de mercadoria, produto, e alimento adquiridos por telefone, pela 

internet, por aplicativos e similares, através dos sistemas de "delivery" (entrega em residência) 

e do sistema de "drive thru" (retirada através do veículo do cliente). Não é permitido o 

consumo no local, observados os protocolos já vigentes para cada seguimento; 

ESTENDE A FASE VERMELHA DE QUE TRATA O DECRETO 
MUNICIPAL Nº 7.965, DE 05 DE MARÇO DE 2.021, ALTERA SUA 
REDAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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Decreto nº 7.965, de 05  de março de 2.021 

III – .........................................; 

IV – .........................................;  

V – .........................................; 

VI – .........................................;  

VII – Bares, lanchonetes, cafés e restaurantes: permitido 

serviços de “delivery” (entrega em casa), de “drive thru” (que permitem a compra sem sair 

do carro) e do sistema de "take away" (consistente na retirada do produto ou mercadoria 

pelo próprio cliente, sendo neste caso permitido ao cliente adentrar no estabelecimento). 

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; 

VII – Logística: estabelecimentos e empresas de locação de 

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

transporte, serviços de entrega e estacionamentos, funcionamento até as 18h00min, com 

exceção dos serviços de entrega que funcionarão até 24 (vinte e quatro) horas por dia;  

IX – ....................................................;  

X – .....................................................;  

§ 1º É permitida a venda de bebidas alcoólicas em 

comércio varejistas de mercadoria (lojas de conveniência), no horário compreendido das 

06h00min às 20h00min, ficando proibida a venda após este horário, inclusive mediante 

delivery. 

 

.......................................................” 

 

Art. 3º. O artigo 5º do Decreto Municipal nº 7.965, de 5 de março 

de 2021, passa a vigorar acrescido de inciso VII, com a seguinte redação: 

 

“Art. 5º. .............................................: 

I – ......................................................;  

II –  comércio de rua;  

III – ....................................................;  

IV – ....................................................;  

V – ....................................................;  

VI – ....................................................;  

......................................... 

 

Art. 4º. O artigo 12 do Decreto Municipal nº 7.965, de 5 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 18 de abril de 2021, podendo ser prorrogado, ficando suspensos os demais 

decretos que tratam de fases distintas da atual Fase Vermelha, pelo período de sua vigência.” 
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Decreto nº 7.986, de 12  de abril de 2.021 

 

Art. 5º. O artigo 1º do Decreto Municipal nº 7.930, de 01 de 

fevereiro  de 2.021, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º. ..................................................... 

              ..................................................... 

§ 4º Ficam reconhecidas como essenciais as atividades 

desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de ensino, nos termos 

do Decreto Estadual nº 65.596, de 26 de março de 2021. 

§ 5º As aulas e demais atividades presenciais da educação 

não regulada deverão observar o contido no § 1º deste artigo e os demais protocolos 

relativos às instituições privadas de ensino. 

 

Art. 6º. Fica reforçado que em quaisquer das fases do Plano São 

Paulo deverão ser observados, para cada cadeia de atividades, os Protocolos de Operação, os 

Protocolos Intersetoriais, os Protocolos setoriais e as Diretrizes Sanitárias, todas disponíveis em 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/  

 

Art. 7º. O presente Decreto entra em vigor em 12 de março de 

2021, ficando revogadas as disposições em contrário,  vigorando até a 18 de abril de 2021, podendo 

ser prorrogado, conforme determinação do Governo do Estado. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 12 DIAS DO 

MÊS DE ABRIL 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 
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