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DECRETO Nº 8.055, DE 26 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 que o Município de Catanduva adotou 

medidas emergenciais, de caráter excepcional, do período de 15 a 29 de junho de 2021 para 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus de modo a evitar o colapso do sistema de saúde; 

 

CONSIDERANDO que nas últimas duas semanas, constatou-se 

que a adoção de medidas emergenciais, seguidas daquelas instituídas pelo Decreto nº 8.030, de 31 

de maio de 2021, representou importante desaceleração na disseminação da doença no âmbito do 

Município de Catanduva; 

 

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 Decreto Estadual nº 65.792, de 11 de junho 

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

2020; 

 

CONSIDERANDO que foram vacinadas 79.887 pessoas, sendo 

em 1ª dose 58.127 pessoas e 21.760 pessoas com a 2ª dose até 25 de junho de 2021; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de 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 instituída no Município de Catanduva, no período 

de 30 de junho a 4 julho de 2021, medidas transitórias e restritivas de caráter excepcional, no âmbito 

das medidas emergenciais instituídas pelo Decreto 8.040, de 11 de junho de 2021, com o objetivo de 

enfrentar a disseminação da COVID-19. 

Parágrafo único. 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, que será aplicada, no que couber e não conflitar, com as 

medidas mais restritivas instituídas por este Decreto Municipal.  

 

Art. 2º. Durante a vigência deste decreto, fica 

excepcionalmente autorizada, em todo território municipal, a retomada gradual da atividade e 

atendimento presencial ao público, nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e 

atividades não essenciais: 

I -  Saúde: hospitais, clínicas em geral, farmácias, óticas 

(exclusivamente para reparo de óculos de grau e lentes de grau), e estabelecimentos de saúde 

animal, funcionamento sem restrição de horário e de atendimento presencial ao público, observados 

os protocolos já vigentes para cada seguimento; 

 

 

INSTITUI MEDIDAS TRANSITÓRIAS E RESTRITIVAS, DE CARÁTER 
EXCEPCIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 
INSTITUÍDAS PELO DECRETO Nº 8.040, DE 11 DE JUNHO DE 2.021, 
DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, E 
DETERMINA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

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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II -  Alimentação: hipermercados, supermercados e 

congêneres, açougues e similares, padarias, lojas de suplemento e lojas de conveniência, 

funcionamento 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:  

a) Hipermercados: até 60 (sessenta) pessoas, no máximo; 

b) Supermercados: até 30 (trinta) pessoas, no máximo; 

c) Mercados: até 15 (quinze) pessoas, no máximo; 

d) Minimercados, mercearias e congêneres: até 10 (dez) 

pessoas, no máximo; 

e) Padarias, açougues e similares, comércio atacado e varejista 

de hortifrúti, lojas de suplemento e similares, lojas de conveniência: até 5 (cinco) pessoas, no máximo; 

III -  Segurança: serviços de segurança pública e privada, 

funcionamento sem restrição de horário, observados os protocolos já vigentes; 

IV -  Comunicação social: meios de comunicação social, 

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

imagens, funcionamento sem restrição de horário, observados os protocolos já vigentes; 

V -  Construção civil:  

a) obras públicas, funcionamento sem restrições; 

b) obras privadas residenciais, funcionamento com limitação de 

4 (quatro) prestadores de serviços e/ou colaboradores trabalhando ao mesmo tempo, no máximo; 

c) demais obras privadas, funcionamento com capacidade 

máxima de 25% dos prestadores de serviços e/ou colaboradores, limitado a 10 (dez) pessoas 

trabalhando ao mesmo tempo, no máximo; 

VI -  Indústria: 

a) produção de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, 

bebidas e materiais de construção, funcionamento sem restrição; 

b) produção de equipamentos de infraestrutura, instalações, 

máquinas e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de 

refrigeração e climatização, funcionamento sem restrição; 

c) demais atividades de produção, funcionamento com nível de 

ocupação máxima de 25% dos prestadores de serviços e/ou colaboradores ao mesmo tempo; 

VII -  Serviços gerais:  

a) hotéis, funcionamento sem restrições de horário e 

atendimento presencial ao público. Proibida a utilização das áreas comuns pelos hóspedes, devendo 

as refeições serem servidas exclusivamente nos quartos;  

b) lavanderias, funcionamento sem restrição de horário e 

atendimento presencial ao público das 06h00min às 21h00min; 

c) limpeza, manutenção e zeladoria, atividade sem restrição; 

d) prestação de serviços por empregado doméstico (faxineiras, 

cuidadores de idosos e de pessoas incapazes), atividade sem restrição; 

e) assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos, atividade sem restrição e atendimento presencial ao público das 06h00min às 

21h00min; 

f) prestadores de serviços em geral, atendimento ao público 

mediante agendamento prévio das 06h00min às 21h00min, exceto casos de justificada urgência; 

g) banho e tosa de animais, atividade permitida mediante 

agendamento prévio de clientes. 
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VIII -  Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte 

prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil: funcionamento das 

06h00min às 21h00min com nível de ocupação máxima de 25% da capacidade do estabelecimento, 

devendo ser observada a limitação quanto a número de clientes no interior do estabelecimento e 

obrigação de manutenção de empregado ou segurança durante toda a duração do atendimento, 

responsabilizando-se a instituição pela regularidade das filas internas e externas, as quais devem ter, 

no máximo 10 (dez) pessoas: 

a) agências bancárias: 30 (trinta) pessoas, no máximo; 

b) lotéricas: 10 (dez) pessoas, no máximo. 

c) correspondentes bancários: 5 (cinco) pessoas, no máximo. 

IX -  Telecomunicações e Internet: permitida a atividade interna 

nos estabelecimentos prestadores de serviço, com restrição de atendimento presencial ao público 

para serviços de reparo e manutenção das 06h00min às 21h00min; 

X -  Serviços Postais: funcionamento das 06h00min às 21h00min, 

com nível de ocupação máxima de 25% da capacidade do estabelecimento; 

XI -  Logística: estabelecimentos e empresas de locação de 

veículos, oficinas e serviços de conserto, reparo e manutenção de veículos automotores e similares, 

transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos, 

funcionamento sem restrição de horário e de atendimento presencial ao público; 

XII -  Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, 

produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de 

materiais de construção, funcionamento de acordo com os respectivos alvarás de funcionamento; 

XIII -  Salões de Beleza e Barbearias: atendimento presencial ao 

público, com agendamento prévio, das 06h00min às 21h00min, limitado a 1 (um) cliente por 

profissional. 

XIV -  Advocacia, Contabilidade, Despachantes e 

escritórios em geral: atendimento presencial ao público, com agendamento prévio, das 06h00min às 

21h00min; 

XV -  Cartórios em geral: atendimento presencial ao 

público, com agendamento prévio, das 06h00min às 21h00min, e nível de ocupação máxima de 25% 

da capacidade do estabelecimento. 

§1º. Os estabelecimentos de que trata o inciso II deverão 

controlar o número de clientes na entrada do estacionamento, e não na porta do estabelecimento, 

de modo a evitar a formação de filas e aglomeração de pessoas, ficando limitado o acesso de 

apenas 1 (uma) pessoa por grupo familiar. 

§2º. Para os efeitos do inciso II são considerados hipermercados, 

supermercados, mercados, minimercados, mercearias e congêneres os estabelecimentos que tiverem 

acima de 70% (setenta por cento) de sua área de venda ocupada por produtos essenciais (alimentos, 

produtos de limpeza e higiene pessoal), não importando o CNAE do estabelecimento. 

 

 

Art. 3º. Estão permitidas as atividades de entrega em domicílio 

(“delivery”), retirada do produto pelo cliente sem sair do carro (“drive thru”) e retirada do produto ou 

mercadoria pelo cliente na porta do estabelecimento (“take away”), por:  

a) Bares, lanchonetes, cafeterias, restaurantes e similares: 

permitido os serviços de “delivery” (entrega em casa) sem restrição de horário, e “drive thru” (que 

permitem a compra sem sair do carro) e "take away" (retirada pelo cliente na porta do 

estabelecimento) das 06h00min às 21h00min. 

b) “Shopping center”, galerias e estabelecimentos congêneres e 

comércio em geral: permitido os serviços de “delivery” (entrega em casa) sem restrição de horário, e 

“drive thru” (que permitem a compra sem sair do carro) e "take away" (retirada pelo cliente na porta 

do estabelecimento) das 06h00min às 21h00min. 

c) distribuição em atacado e varejo de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) em botijões e de água envasada em galões de 10l (dez litros) ou 20l (vinte litros);  
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d) bancas de jornal. 

 

Art. 4º. Deverão ser observados nas atividades permitidas neste 

decreto e nos estabelecimentos e serviços autorizados a realizarem atendimento presencial, "take 

away", "delivery" e "drive thru", os seguintes protocolos sanitários: 

I- Distanciamento de 1,5 metro 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 1,5 metro 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%; 

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 (catorze) dias. 

§1º. Aos estabelecimentos que tenham por atividade os serviços 

administrativos, de advocacia, de contabilidade e/ou atividades correlatas, fica recomendado o 

atendimento de clientes de maneira “on-line” e o desempenho das atividades em “home-office” ou 

sistema de teletrabalho, sempre que possível. 

§2º. 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). 

§3º. Em qualquer situação é proibido o atendimento à pessoa 

que não esteja fazendo uso de máscara de proteção. 

 

Art. 5º. Durante a vigência das medidas impostas pelo presente 

Decreto, fica proibida (s): 

I-  a reunião, concentração ou permanência de pessoas em 

espaços públicos, principalmente em praças e parques; 

II- a venda de bebidas alcoólicas por qualquer 

estabelecimento após às 21h00min até às 06h00min do dia seguinte, inclusive mediante delivery; 

III- a realização de eventos que causem aglomeração de 

pessoas em residências, áreas de lazer, ranchos, clubes, edículas, chácaras e demais propriedades 

localizadas no território do município de Catanduva, inclusive quando se tratar de locação, onde 

responderão locador e locatário; 

IV- feiras livres; 

V- a prática de atividades esportivas coletivas amadoras; 
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VI- a abertura de academia de esporte e centros de ginástica 

para atendimento presencial ao público, ressalvadas as atividades internas de manutenção e limpeza. 

Parágrafo único. É permitida a prática de atividades físicas 

individuais desde que realizadas em ambientes abertos. 

 

Art. 6º. O atendimento presencial ao público em 

estabelecimentos públicos municipais permanece suspenso na vigência deste Decreto. 

§1º. As atividades internas do poder público seguirão em serviço 

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

segurança urbana, assistência social, meio ambiente, zeladoria, funerária, obras e serviços 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, de acordo com viabilidade e autorização da chefia imediata. 

§4º. Os servidores públicos que manifestarem sintomas 

respiratórios ou qualquer sintoma relacionado à COVID-19, deverão se dirigir aos serviços de saúde a 

fim de que seja avaliada a necessidade de afastamento/isolamento domiciliar, observado o seguinte: 

I- Havendo recomendação médica para o afastamento das 

atividades laborais, o servidor deverá encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos, por meio 

eletrônico, o respectivo atestado médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

II- A medida de isolamento domiciliar, devidamente atestada 

por médico, não trará prejuízos ao servidor, sendo dispensada nesse caso a avaliação da perícia. 

 

Art. 7º. As atividades religiosas poderão ser celebradas (cultos e 

missas) na forma presencial, desde que observados os seguintes requisitos mínimos: 

I -  permissão de 15% (quinze por cento) da capacidade 

de lotação nas igrejas e templos de cultos religiosos;  

II -  disponibilizar álcool em gel e fiscalizar que todos os 

ingressantes higienizem as mãos antes de entrar na Igreja ou no Templo;  

III -  medição de temperatura corporal dos ingressantes;  

IV -  exigir de todos os ingressantes e participantes da missa ou 

do culto o uso adequado de máscara, assim como monitorar a continuidade do uso durante toda a 

realização religiosa;  

V -  exigir distanciamento mínimo de 1,5 metros, entre as 

pessoas dentro do local; 

VI -  todas as pessoas devem estar sentadas; 

VII -  os horários de celebração dos cultos devem ser 

espaçados para evitar aglomerações na entrada e saída; 

VIII -  término das atividades religiosas até às 20h00min; 

IX -  proibição de aglomeração nas portas e dependências do 

templo, bem como na via pública. 

 

Art. 8º. Na vigência do presente Decreto as aulas na rede 

municipal de educação e particular de Catanduva, e os cursos livres, permanecerão exclusivamente 

remotas, nas modalidades assíncrona e síncrona. 

§1º. Competirá à Secretaria de Educação dispor, mediante 

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

Decreto. 

§2º.  As aulas e demais atividades no âmbito das instituições 

estaduais 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. 
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Art. 9º. Fica recomendado que a circulação de pessoas no 

âmbito do município de Catanduva se limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial, 

no período entre 21h00min de um dia às 06h00min do dia seguinte. 

 

Art. 10. Os velórios públicos e particulares poderão funcionar 

das 06h00min às 18h00min, com duração máxima de 3 (três) horas e limitação de 10 (dez) pessoas 

durante a realização da cerimônia fúnebre, permanecendo inalteradas as demais regras 

funcionamento, nos termos do Decreto Municipal nº 7.957/2021 

 

Art. 11. O descumprimento das regras e medidas previstas neste 

Decreto sujeitará os infratores às seguintes sanções administrativas: 

I- não utilização de máscara ou utilização em desacordo com 

o protocolo sanitário (cumprindo parcialmente boca ou nariz) em espaços abertos ou fechados de 

uso coletivo: multa de 19 UFESP, correspondente a R$ 552,71 (quinhentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e um centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

II- permitir o acesso ao estabelecimento de pessoa sem utilizar 

máscara ou utilizando em desacordo com o protocolo sanitário (cumprindo parcialmente boca ou 

nariz): multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e 

trinta e oito centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

III- deixar o indivíduo de cumprir o distanciamento social 

mínimo de 1,5 metro dentro ou fora do estabelecimento ou em filas: multa de 19 UFESP, 

correspondente a R$ 552,71 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), podendo 

ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

IV- deixar o estabelecimento de fiscalizar o distanciamento 

social mínimo de 1,5 metro dentro ou fora do estabelecimento ou em filas: multa de 182 UFESP, 

correspondente a R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), 

podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

V- deixar de cumprir recomendação de isolamento domiciliar 

determinado por profissional da saúde, sem prévia justificativa avaliada por autoridade competente: 

multa de 182 UFESP, correspondente a R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta 

e oito centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

VI- desrespeitar o contido no artigo 2º, parágrafo 

segundo deste decreto, multa de multa de 182 UFESP, correspondente a R$ R$ 5.294,38 (cinco mil 

duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), por dia de descumprimento, podendo, 

ainda ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

VII- desrespeitar, desacatar, obstruir ou dificultar a ação 

fiscalizadora das autoridades administrativas no exercício de suas funções: multa de 182 UFESP, 

correspondente a R$ R$ 5.294,38 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), 

podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

VIII- participar, promover ou permitir a realização de evento, 

público ou privado, que gere aglomeração em desacordo com as normas do presente Decreto: 

a) multa de 38 UFESP para cada participante, correspondente a 

R$ 1.105,42 (mil cento e cinco reais e quarenta e dois centavos), podendo ser aplicada 

cumulativamente com outras sanções; 

b) multa de 344 UFESP para o organizador do evento, seja 

pessoa física ou jurídica, correspondente a R$ 10.006,96 (dez mil seis reais e noventa e seis centavos), 

podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções; 

c) multa de 688 UFESP para o proprietário, locatário ou cedente, 

seja pessoa física ou jurídica, correspondente a R$ 20.013,92 (vinte mil treze reais e noventa e dois 

centavos), podendo ser aplicada cumulativamente com outras sanções. 

§1º. As infrações serão apuradas, processadas e decididas de 

acordo com o disposto na Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro de 1998.  
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§ 2º. Não obstante as penalidades impostas neste Decreto, o 

infrator ficará sujeito à responsabilização civil e criminal, respondendo inclusive por eventual 

tipificação penal da infração conforme disposto nos artigo 268, 330 e 331 do Código Penal. 

 

Art. 12. A fiscalização deste Decreto será exercida de forma 

individual ou conjunta pela Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal. 

 

Art. 13. As denúncias quanto ao descumprimento das 

normativas deste Decreto poderão ser realizadas pelos seguintes meios: 

I – Ouvidoria Municipal: 0800 772 9152 e (17) 3531-9373 

II – Guarda Civil Municipal: 153 

III – Polícia Militar: 190 

 

Art. 14. O Executivo expedirá Plano de Retomada para os 

próximos 15 (quinze) dias, com reabertura e evolução gradual dos percentuais de forma a 

acompanhar a atual fase do Plano São Paulo. 

 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor em 30 de junho de 2021, 

vigorando até 4 de julho de 2021, podendo ser prorrogado, ficando revogado o Decreto Municipal 

8.040, de 11 de junho de 2021, permanecendo suspensos os efeitos do Decreto Municipal nº 

8.030/2021. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 26 DIAS DO 

MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2.021. 
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