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DECRETO Nº 8.038, DE 09 DE JUNHO 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 2.021, que institui o "Plano São Paulo" e suas alterações; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.731, de 28 de maio de 

2021, que estende a medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o distanciamento social 

e reduzir a circulação urbana para conter a disseminação da COVID-19, de garantir o adequado funcionamento 

dos serviços de saúde e de preservar a saúde pública;  

 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Ficam instituídas no Município de Catanduva, no período das 

18h00min do dia 11 de junho de 2021 (sexta-feira) até às 23h59min do dia 14 de junho de 2021 (segunda-feira), 

medidas restritivas de distanciamento social e circulação urbana, de caráter temporário e emergencial. 

§1º. Para todos os efeitos, o Município de Catanduva permanece 

classificado na FASE I - VERMELHA do Plano São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de 

maio de 2020, no que couber e não conflitar com as medidas mais restritivas instituídas por este Decreto 

Municipal.  

§2º. Os protocolos e as fases de que trata o §1º deste artigo estão 

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

 

Art. 2º. Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica 

suspenso: 

I -  o atendimento presencial ao público em estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e 

estabelecimentos congêneres, academias, centros de ginástica, salões de beleza e barbearias, ressalvadas as 

atividades internas; 

II -  o consumo local em bares, restaurantes, padarias, 

supermercados, e congêneres, sem prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” (compra de 

produtos sem sair do carro), quando o local possuir este serviço; 

III -  a prática de atividades religiosas de qualquer natureza; 

IV -  a realização de eventos e atividades culturais. 

 

 

 

INSTITUI MEDIDAS DE QUARENTENA NO ÂMBITO DO PLANO SÃO 
PAULO, IMPÕE MEDIDAS RESTRITIVAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO 
E EMERGENCIAL, DISCIPLINA SOBRE SERVIÇOS E ATIVIDADES 
ESSENCIAIS E DETERMINA 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
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Decreto nº 8.038, de 09  de junho de 2.021 

 

§ 1º Hipermercados, supermercados e congêneres, açougues, padarias, 

lojas de suplementos e lojas de conveniência, ficam autorizados a prestar atendimento presencial ao público das 

06h00min às 21h00min, com nível de ocupação máxima de 25% da capacidade, devendo ser observada ainda a 

seguinte limitação quanto a número de clientes no interior do estabelecimento ao mesmo tempo: 

a) Padarias, mercearias, lojas de suplemento, lojas de conveniência e 

similares: até 10 (dez) pessoas, no máximo; 

b) Minimercados, armazéns e similares: até 25 (vinte e cinco) pessoas, 

no máximo; 

c)  Supermercados: até 55 (cinquenta e cinco) pessoas, no máximo; 

d) Hipermercados: até 100 (cem) pessoas, no máximo. 

 

§ 2º Fica limitado o acesso de apenas 1 (uma) pessoa por grupo 

familiar nos estabelecimentos descritos no parágrafo anterior. 

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo primeiro são considerados 

minimercados, mercados e hipermercados aqueles que pratique vendas de produtos alimentícios variados. 

 

Art. 3º. Ficam mantidas todas as medidas de restrição e determinações 

estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.030, de 31 de maio de 2021, no que couberem e não forem conflitantes 

com este Decreto. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor às 18h00min do dia 11 de junho de 

2021, vigorando até a 14 de junho de 2021, podendo ser prorrogado, ficando suspensas as disposições em 

contrário. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 09 DIAS DO 

MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2.021. 

 

 

 
 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 
 

RICHARD CASAL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GAB/bocardi.- 


