
GUARATINGUET^ -SP

DECRETO N9 8.949, DE 29 DE MAIO DE 2020

Disp6e  sobre  a  medida  de  quarentena  de  que
trata  o  Decreto  ng  8.887,  de  23  de  marco  de
2020,  aplica  o  ``Plano  Sao  Paulo"  do  Governo  do
Estado e da providencias complementares.

MARCUS AUGUSTIN  SOLIVA,  Prefeito  do  Munici'pio  da  Estancia  Turl'stica  de  Guaratinguet5,  no
uso  das  atribuic6es  do  cargo  e,  especialmente,  das  constantes  do  artigo  67,  VI,  artigo  106,  I,
letra ``i'', todos da Lei Organica do Municl'pio de Guaratingueta,

Considerando   a   medida   de   quarentena   aplicada   no   Estado   de   Sao   Paulo   no   periodo
compreendido entre os meses de marco e maio de 2020;

Considerando  a  instituicao  do  chamado  ``Plano  Sao  Paulo"  pelo  Governo  do  Estado,  resultado
da  atuac5o  coordenada  do  Estado  com  os  Municipios  paulistas  e  a  sociedade  civil,  com  o
objetivo de implementar e avaliar ac6es e  medidas estrat6gicas de enfrentamento a  pandemia
decorrente da COVID-19;

Considerando os resultados positivos no Munici'pio em virtude das medidas de quarentena e de
seguran¢a estabelecidas;

Considerando  o  quadro  denominado  ``Panorama  atual  do  Estado  de  Sao  Paulo  -  visao  por
Departamento  Regional  de  Saude  (DRS)"  que faz  parte  do  "Plano  Sao  Paulo"  e  que  classifica  a
regi5o  da DRS Xxvll da qual faz parte o Municipio de Guaratingueta, na '`/crse /oron/.cr" (fase 2);

Considerando  que  a  denominada  ``/ace /oron/.cJ"  (fase  2),  insere   o  Municfpio  em  urn  plano  de
modulac5o de permiss6es e restri¢6es;

Considerando o Decreto Estadual n9 64.994, de 28 de maio de 2020 que disp6e sobre a medida
de quarentena  de que trata o  Decreto n9 64.881,  de 22 de  marco de 2020,  institui o Plano Sao
Paulo e da providencias complementares,

DECRETA:
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Art. 29  Fica autorizada  a  retomada gradual do atendimento presencial  ao pdblico de servicos e
atividades  nao   essenciais   no   Municipio   de  Guaratinguet5,  visando   a   retomada  gradual   da
economia, mediante a observancia de restri¢6es de seguran¢a.

Paragrafo    Unico:    0    Centro    de    Contingencia    do    Coronavi'rus   e   o    Centro   de   Vigilancia
Epidemiol6gica, ambos da Secretaria da Sat]de do Governo Estadual,  manter5o monitoramento
da evolucao da pandemia da COVID-19 no Estado, em especial dos efeitos da suspensao gradual
e    regionalizada    de    restric6es    de    servicos    e    atividades    nas    condi¢6es    estruturais    e
epidemiol6gicas,   podendo   elaborar   novas   recomendac6es   a   qualquer   tempo,   visando   a
regressao ou progressao de fase.

Art.  39  Fica  assim  permitida  a  retomada  das  atividades  imobiliarias,  observadas  as  seguintes

medidas restritivas:

I  -  Horario  de  funcionamento  compreendido  entre  as  8:00  horas  e  12:00  horas,  ou  seja,  de
maximo 4 (quatro) horas seguidas;

11  -Ocupac5o  maxima junto  aos estabelecimentos  de  20% da  capacidade total fixada junto  ao

AVCB e, para aqueles que est5o desobrigados da obten¢ao do referido Atestado de Vistoria,   de
1 (uma) pessoa a cada;

Ill -Manutenc5o de distanciamento ml'nimo de 2 (dois) metros  entre os funcionarios e clientes

por meio de  reorganiza¢ao  de  mesas e cadeiras e demarcac5o dos lugares que  precisarao ficar
vazios se assim se fizer necessario;

lv  -  A  limpeza  geral  do  ambiente  deve  ser  assegurada,  sobretudo  a  limpeza  das  mesas  de
atendimento e materiais de uso comum a cada troca de clientes;

V -A realiza¢5o de vistorias e servicos in  loco nos im6veis a serem dados em  locac5o ou venda
devem   ser   realizadas   apenas   quando   for   imprescindivel,   sempre   respeitando   regras   de
distanciamento e o uso de equipamentos de prote¢ao;

Vl -Incentivo as intermediac6es online, evitando aglomerac6es, oferecendo a oportunidade aos

clientes  que   nao   queiram   se   deslocar  ate  as  imobiliarias  e/ou   plant6es  de  vendas  serem
atendidos em suas necessidades.

Art.  49   Fica  tamb6m   permitida   a   retomada   de   atividades   do   setor  automotivo,   a   saber,
concessionarias  e  lojas  de  revenda  de  autom6veis  em  geral,  observadas  as  seguintes  medidas
restritivas:

horas,  ou  seja,  de
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11  -Ocupacao  maxima junto  aos estabelecimentos  de  20% da  capacidade total fixada junto  ao
AVCB e,  para  aqueles que est5o desobrigados da obtencao do referido Atestado de Vistoria, de
1 (uma) pessoa para cada raio de 2 (dois) metros;

111 -Manuten¢5o de distanciamento mfnimo de 2 (dois)  metros   entre os funcionarios e clientes
nas areas fechadas  (escrit6rios),  por meio de  reorganizac5o de  mesas e cadeiras e demarcacao
dos lugares que precisarao ficar vazios se assim se fizer necessario;

lv -A limpeza geral  dos ambientes deve ser assegurada,  incluindo as areas de estacionamento
dos veiculos,  bern como  limpeza  das  mesas de  atendimento e  materiais de  uso comum a  cada
troca de clientes;

V   -   Os    veiculos    do    showroom    devem    ser    adequadamente    higienizados,    observando
criteriosamente a limpeza de macanetas externas e internas, volante, manopla, forracao lateral,
alavanca  de  cambio  e  acess6rios  internos  que  possam  ser  manuseados  por  funcionarios  e
clientes com maior frequencia do que 6 realizado atualmente;

Vl-  Os  veiculos  de  ``te5t drt.ve"  devem  receber  higieniza¢ao  completa  do  interior  e  exterior  a

cada uso.

Pafagrafo  Onico:  Fica  recomendada  a  implementacao  do  servico  "leva  e traz"  de  vefculos  aos
clientes,   evitando   assim   o   deslocamento   desnecessario   e   a   aglomerac5o   de   pessoas   no
estabelecimento.

Art.  59.   Fica  permitido  o  funcionamento  de  escrit6rios  de  presta¢5o  de  servicos  em  geral,
observadas as seguintes medidas restritivas:

I  -  Hor5rio  de  funcionamento  compreendido  entre  as  8:00  horas  e  12:00  horas,  ou  seja,  de
maximo 4 (quatro) horas seguidas;

11 -Ocupacao  maxima junto  aos estabelecimentos  de  20% da  capacidade total fixada junto  ao
AVCB e,  para  aqueles que estao desobrigados da obtencao do referido Atestado de Vistoria, de
1 (uma) pessoa para cada raio de 2 (dois) metros;

Ill -Manuten¢5o de distanciamento minimo de 2 (dois) metros   entre os funcionarios e clientes

por meio de  reorganiza¢5o  de  mesas e cadeiras e demarca¢ao dos  lugares que  precisarao ficar
vazios se assim se fizer necessario;

lv -A limpeza geral  dos ambientes deve ser assegurada,  e com  maior frequencia  a  limpeza das
mesas de atendimento e materiais de uso comum a cada troca de clientes.
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Art.   69   Ficam   permitidas   a   realiza¢ao   de   atividades   religiosas   de   todos   os   credos,   aqui

compreendidos  os  cultos,  cultos  privativos,  treinamentos,  reuni6es  de  equipes,  entre  outros,
atividades estas  de  cunho  essencial,  nos termos do  inciso XXXIX,  do Art.  39 do  Decreto  Federal

ng   10.28*020,   alterado   pelos   Decretos   ngs.   10.292Q020   e   10.344fa020,   observadas   as
seguintes medidas restritivas:

I   -   Ocupa€ao   maxima   junto   aos   estabelecimentos   de   35%   (trinta   e   cinco   por   cento)   da
capacidade total fixada junto  ao AVCB e,  para aqueles que est5o  desobrigados da obten¢ao do
referido Atestado de Vistoria, de 1 (uma) pessoa para cada raio de 2 (dois) metros;

11 -Disposic5o de cadeiras de forma a permitir que os fi6is fiquem distantes uns dos outros em

urn raio de 2 (dois) metros, ou a   demarcac5o dos lugares que precisar5o ficar vazios se assim se
fizer necessario;

Ill  -Para  adentrar  aos Templos  os fieis  dever5o  se  submeter  a  medi¢ao  da temperatura  sem
contato fisico  e  com  aparelho  de  especffico  denominado  ``Term6metro  Digital  lnfravermelho''.
Caso  a  temperatura  corporal  do  frequentador  esteja  acima  de  37,89C  o  mesmo  nao  podera
ingressar no Templo;

lv  -  Durante  as  celebrac6es  religiosas,  as  portas  e  janelas  devem  ser  mantidas  abertas,  nao
sendo recomendavel o uso de ar condicionado;

V  -  Deve  ser  observado  o  intervalo  minimo  de  1  (uma)  hora  entre  uma  atividade  e  outra,
intervalo este onde o templo devera passar por criteriosa higieniza¢ao com produtos adequados
a desinfeccao do piso, cadeiras, macanetas de portas, torneiras, entre outros;

VI -Os sanitarios dos ``templos" deverao ter controle de acesso em  razao da  necessidade de se
manter o distanciamento entre as pessoas, alem de ser constantemente abastecido com sabao
liquido, papel toalha descartavel e alcool gel para o uso dos fi6is;

VII  -Obrigatoriedade  do  uso  de  mascara  de  protec5o  por todos  os  fi6is,  exceto  para  aqueles

que  estiverem  fazendo  uso  do  microfone,  hip6tese  em  que  devera  ser  mantida  uma  distancia
minima de 4 (quatro) metros  do ptlblico presente;

Vlll -E vedada  a  participacao  nas atividades religiosas,  estabelecidas  no ccrput deste  artigo,  dos
seguintes grupos de pessoas: (lnclui'do pelo Decreto n9 8.950, de 30 de maio de 2020)
a) Que contem com 60 (sessenta) anos de idade ou mais; (lncluido pelo Decreto n9 8.950, de 30
de maio de 2020)
b)  Que  apresente  sintomas  de  gripe,  independente  de  alterac5o  de  temperatura,  ou  outro
sintoma  compatl'vel  com  a  infec¢5o  pelo  novo  Coronavirus -COVID-19; Incluido elo  Decreto
ng 8.950, de 30 de maio de 2020)
c  -  Que  tenha  tido  contato  com  pessoa  infectada  ou  suspeita  de  estar  infectada  pelo  novo
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d -De criancas menores de  16 (dezesseis) anos de idade.  (lnclul'do pelo  Decreto  n9 8.950, _a__9 __3LQ

de maio de 2020)

Paragrafo  Onico:  0  responsavel  legal  pelo  estabelecimento/6rgao  religioso  devera  formalizar
urn '`Termo de Responsabilidade", tomando ciencia de todas as medidas aqui estabelecidas e de
seu  integral  cumprimento,  o  qual  sera  arquivado  junto  a  Municipalidade  para  aplicac5o  das
medidas que se fizerem necess5rias nos casos de descumprimento do disposto.

Art.   79   Fica   permitido   o   funcionamento   do   Shopping   Center,   bern   como   de   galerias   e
estabelecimentos congeneres, observadas as seguintes medidas restritivas:

I  -  0  '`Burtti.  Shopp+.ng  Gucrrd"  podera  funcionar  pelo  periodo  de  4  (quatro)  horas  seguidas,

podendo alternar o funcionamento de lojas, periodo este a ser estabelecido pela Administra¢ao
do   Shopping   que   devera   se   reunir   com   seus   lojistas   para   definir   o   melhor   horario   para
atendimento  ao  pdblico,  tendo  em  vista  que,  uma  vez  definido,  todos  os  loj.istas  dever5o
obedecer referido  hor5rio;

11 -0  "Buriti  Shopping Guard"  devera comunicar formalmente o  Executivo  Municipal acerca  do

horario estabelecido para funcionamento, bern como fazer ampla divulga¢ao deste horario;

Ill -Galerias e estabelecimentos congeneres poderao funcionar no periodo compreendido entre
as 9:00 horas e 13:00 horas, equivalente a  4 (quatro) horas seguidas;

lv  - Todos  deverao  observar  a  ocupac5o  maxima  de  20%  da  capacidade  total  fixada junto  ao
AVCB para  a area  dtil,  exclul'da a area de estacionamento de vel'culos e,  para  aqueles que est5o
desobrigados da obtencao do referido Atestado de Vistoria, de 1 (uma) pessoa para cada raio de
2 (dois) metros;

V  -  Os   lojistas  estabelecidos   nestes  sitios  tamb6m   deverao  observar  os  mesmos  crit6rios
estabelecidos junto  ao  inciso  lv  referentes  a taxa  de  ocupa¢ao  de  seus  espa€os,  sendo  de sua
responsabilidade o controle de acesso;

Vl  -Devera  haver  a  fixac5o  de  comunicados  de  prevencao  a  COVID-19  em  escadas  rolantes,
cancelas de estacionamento e demais areas de fluxo de pessoas;

Vll -Os elevadores poderao operar somente para o transporte de portadores de necessidades
especiais, tal como cadeirantes observados apenas urn acompanhante por pessoas;

Vlll   -   Na   area   reservada   para   estacionamento   de   autom6veis,   devera   ser   observado   o
distanciamento  mi'nimo  de  urn  veiculo  para  cada  raio  de  2  (dois)  metros,  evitando  assim  a

a cargo do
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lx -Os caixas  para  pagamento dos tickets de estacionamento deverao estar distantes uns dos
outros  e  devidamente  demarcado  o  distanciamento  de  2  (dois)  metros  entre  urn  usu5rio  e  o
Outro.

Paragrafo  Unico:  0 chamado  "Amcrrrodouro",  galeria  comercial  estabelecida  nas dependencias
do  Mercado  Municipal  podera  funcionar  pelo  periodo  de  4  (quatro)  horas  seguidas,  podendo
alternar o funcionamento das lojas, peri'odo este a ser estabelecido pelos lojistas/comerciantes
ali  estabelecidos que deverao definir o  melhor hor5rio  para  atendimento ao pt]blico, tendo em
vista que, uma vez definido, todos dever5o obedecer referido horario,  (lncluido pelo Decreto ng
8.950, de 30 de maio de 2020)

Art.  89  Fica  permitida  a  abertura  dos  estabelecimentos  comerciais  em  geral  bern  como  as
atividades dos prestadores de servicos, observadas as seguintes medidas restritivas:

I -Comercio  em  geral  e  prestadores de servicos   que se encontram  identificados  por ntimero
impar, terao horario de funcionamento compreendido entre as  9:00 horas e 13:00 horas;

11 -Com6rcio em geral e prestadores de servi¢os que se encontrarem identificados por ntlmero

par, terao horario de funcionamento compreendido entre as 14:00 horas e 18:00 horas;

§  19 Todos  deverao  observar  a  ocupacao  maxima  de  20%  da  capacidade total  fixada junto  ao
AVCB para a area dtil e, para aqueles que estao desobrigados da obten¢ao do referido Atestado
de Vistoria, de 1 (uma) pessoa para cada raio de 2 (dois) metros;

§  29  Dever5o  manter  o  distanciamento  ml'nimo  de  2  (dois)  metros    entre  os  funcionarios  e
clientes   por  meio  de  reorganizacao  de  seus  espacos  e  fazendo   demarcacao  dos  lugares  que

precisarao ficar vazios se assim se fizer necessario;

§  39  -A  limpeza  geral  dos  ambientes  deve  ser  assegurada  e  realizada  com  major frequencia,
especialmente a  limpeza  de  mesas e  balc6es de atendimento e dos  materiais de  uso comum a
cada  troca   de  clientes  observando  o   uso  de  material  de   limpeza   adequado  a   desinfec¢ao
necessaria.

Art.  99  A16m  das  medidas  restritivas  acima,  elencadas  especificamente  a  cada  seguimento,

deverao ser aplicados os seguintes crit6rios:

I -Adoc5o de medidas rl'gidas de limpeza de ambientes e higienizacao frequente das superficies
de toques, como por exemplo, maquinas de cartao, telefones, entre outros;

11  -  Implantacao   de  controle  de   acesso,   com   orientacao  visi'vel   da   capacidade   maxima   de

atendimento por estabelecimento,  o que devera ser feito inclusive  por meio de distribui¢5o de
senhas  e  bloqueio  de  acesso  uma  vez  atingindo  o  limite  m5ximo  de  pessoas,  mantendo  de
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Ill  -  Exigencia  do  uso  de  m5scaras  tanto  pelos  clientes  como  pelos  funcionarios,  sendo  de
responsabilidade   do   estabelecimento   as   filas  formadas   por   seus   clientes,   lembrando   que
mesmo nas filas deve ser observado o uso de m5scaras e o distanciamento mfnimo;

lv -Disponibilizac5o de frascos com alcool em gel a 70 % (setenta por cento) n5o s6 na entrada
dos estabelecimentos, mas em seu interior para utilizac5o pelos clientes e funcionarios;

V -Garantir sempre a circulacao de ar, mantendo o maior ndmero de janelas e portas possiveis
abertas;

VIl   -   Caixas   e   guiches   dever5o   operar,   preferencialmente,   com    prote¢5o   de   vidro   ou

policarbonato;

VIIl  -  Os  estabelecimentos  aqui  elencados  poderao  funcionar  de  segunda-feira  a  sexta-feira,

permanecendo fechados sabados e domingos;

lx  -  fica  determinada,  nos  termos  do  Decreto  Estadual  n9  64.994,  de  28  de  maio  de  2020,  a
adocao de  medidas  especiais visando  a  protec5o  de  idosos,  gestantes  e  pessoas com  doencas
cr6nicas ou  imunodeprimidas, a  luz das recomendac6es do Minist6rio da Sadde e da Secretaria

de  Estado  da  Satlde,  bern  como  a  ado¢5o  de  medidas  com  o  intuito  de  impedir  aglomerac5o.

(lncluido pelo Decreto n9 8.950, de 30 de maio de 2020}

Paragrafo dnico: Para melhor compreensao das medidas vigentes no Municipio fica estabelecido
o Anexo tlnico, como parte integrante deste Decreto.

Art.   109  A  fiscaliza¢ao  das  condic6es  dispostas  neste   Decreto,   bern  como,   a   aplicacao  de
eventuais  sanc6es  ficara  a  cargo  dos  fiscais  de  posturas,  fiscais  sanitarios,  fiscais tributarios  e
agentes  da  Secretaria  Municipal  de  Seguranca  Mobilidade  Urbana  da  Prefeitura  Municipal  de

Guaratingueta de forma concorrente.

Art.  119   Este   Decreto  entra  em  vigor  no  dia   19  de  junho  de  2020,  ficando  revogadas  as
disposi¢6es em contrario e conflitantes.
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ANEXO UNICO

ATIVIDADE FUNCIONAMENT0 DURANTE FUNCIONAMENTO FIM DE

A SEMANA SEMANA E FERIADOS

Atividades consideradas essenciais; SIM SIM

Escrit6rios e imobiliarias; Das 8h as 12h NAO

Concession5rias e lojas de veiculos Das 9h as 13h NAO

Com6rcio Ntimero impar: das 9h as 13h NAO
Nt]mero par: das 14h as 18h NAO

PERMANECEM PROIBIDOS NO MUNIcfpIO DA ESTANCIA TURl'STICA DE GUARATINGUETA:

1) 0 funcionamento de clubes esportivos e recreativos;

2)  0  consumo  local  em  padarias,  bares,  restaurantes  e  afins,  permitidos  os  servigos  de  entrega  por
delivery e retirada;

3) A realiza¢ao de eventos de qualquer natureza em espacos pdblicos ou particulares;

4) A realizac5o de atividades coletivas, esportivas ou culturais;

5) 0 funcionamento de academias e esttldios de todas as modalidades esportivas;

6) A realiza¢5o de atividades educacionais coletivas.


