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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 o Decreto Estadual nº 65.897/2021 
alterado pelo Decreto Estadual nº 65.924/2021; 

 
CONSIDERANDO que até 15 de setembro de 2021 foram aplicadas 

um total de 162.646 doses de vacina no Município de Catanduva, o que representa aproximadamente 
80% da população catanduvense vacinada em primeira dose e 60% da população completamente 
vacinada com primeira e segunda dose; 

 
CONSIDERANDO a evolução das ações de enfrentamento à pandemia 

da COVID-19 e o atual cenário epidemiológico no município de Catanduva; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de manter e garantir o adequado 

funcionamento dos serviços de saúde, preservar a saúde pública e a necessidade de retomada das 
atividades no Município;  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica autorizada a retomada das atividades da economia no 

município de Catanduva, com o fim das restrições de dias e horários para todas as atividades de 
comércio e serviços, a partir de 16 de setembro de 2021. 

 
 
Parágrafo único. A ocupação dos estabelecimentos comerciais e de 

serviços poderá ser de até 80% (oitenta por cento) de sua capacidade, conforme autorização constante 
no alvará de funcionamento. 

 
 
Art. 2º. Durante a vigência deste decreto, ficam mantidas as medidas 

de segurança estabelecidas pelo “Plano São Paulo” e os seguintes protocolos sanitários: 
I- Proibição de aglomerações; 
II- Obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes fechados 

e abertos; 
III- Distanciamento de 1 (um) 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. 

IV- Manter as filas internas e externas ao estabelecimento 
organizadas e respeitando a distância mínima de 1 (um) metro entre as pessoas, sendo de 
responsabilidade do proprietário e/ou responsável tal organização; 

 

DISPÕE SOBRE A RETOMADA DAS ATIVIDADES DA ECONOMIA NO 
MUNICIPIO DE CATANDUVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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V- Intensificar as ações de limpeza dos ambientes internos e das 

áreas de atendimento com a aplicação de hipoclorito de sódio a 1%; 
 
VI- Higienizar a cada uso as máquinas de cartão, balcões e quaisquer 

outros equipamentos de uso comum, com álcool a 70%; 
 
VII- Disponibilizar máscaras aos funcionários de forma a reduzir 

possibilidade de contágio; 
 
VIII- Disponibilizar álcool em gel aos clientes, na entrada do 

estabelecimento e nos caixas, a fim de que possam higienizar as mãos; 
IX- Não permitir a entrada de pessoas no estabelecimento sem o uso 

de máscara; 
X- Adotar normas e rotinas que evitem a aglomeração de pessoas, 

favorecendo o atendimento imediato a cada cliente. 
XI- 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. 

XII- 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. 

 
 
Art. 3º. Os atendimentos em bares, restaurantes, eventos e similares 

deverão seguir os seguintes critérios: 
 
I- os atendimentos deverão ser feitos somente para clientes 

exclusivamente sentados, tanto na área interna ou externa do estabelecimento, em mesas ou balcões, 
recomendando-se a limitação máxima de 10 (dez pessoas) por mesa ou conjunto de mesas; 

II- é vedado o atendimento e/ou consumo de bebidas e 
alimentos para clientes em pé, na parte interna ou externa dos estabelecimentos; 

III- é permitida a realização de eventos com no máximo 80% 
(oitenta por cento) da capacidade do estabelecimento, incluindo prestadores de serviços e convidados; 

IV- é proibida a reunião de número superior a 40 (quarenta) 
pessoas em residências, áreas de lazer, ranchos, edículas e chácaras, no território do município de 
Catanduva, inclusive quando se tratar de locação, onde responderão locador e locatário; 

V- é vedada a realização de qualquer atividade que provoque 
aglomeração de pessoas em pé ou próximas, tais como pista de dança, casas noturnas, shows, eventos 
esportivos e similares, independentemente do número de pessoas ou capacidade de ocupação. 

 
 

Art. 4º. O descumprimento das regras e medidas previstas neste Decreto 
sujeitará os infratores às sanções administrativas previstas no Decreto Municipal nº 8.057, de 2 de julho de 
2021. 
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Art. 5º. Este Decreto entra em vigor em 16 de setembro de 2021, 

vigorando até 30 de setembro de 2021, podendo ser prorrogado, ficando revogados os Decretos Municipais 

nº 7.957/2021, 8.095/2021, 8.104/2021 e 8.121/2021. 

 

 
 
 

 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 16  DIAS DO 

MÊS DE SETEMBRO 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/olga.- 


