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DECRETO f 1 2 1.099, de 13 de Outubro de 2020

"Altera o Anexo 1, do Decreto Municipal n2

1.059/20, que institui o Plano Bom Sucesso de

Itararé de Retomada das Atividades Econômicas no

Munici"pio; dispõe sobre a prorrogaçäo do prozo

previsto no Decreto n g 1.036, de 20 de março de

2020, que decreta estado de emergência para

enfrentamento da pandemia decorrente do

Coronakdrus no ámbito do Municipio de Bom

Sucesso de Itararé; reestabelece os efeitos do

Decreto Municipal n g 1.060/20 clá outras

providências."

WIZ HUMBERTO CAMPOS, Prefeito Municipal de Bom Sucesso de Itararé, Estado de S'ão Paulo,

usando das atribuições que ihe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de São Paulo estendeu o periodo de quarentena até

o dia 16/11/2020, sujeltando o Municipio de Bom Sucesso de ltararé õs diretrizes gerais

estabelecidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19;

Considerando que o Govemador do Estado de São Paulo anunciou em 16/11/2020 que o

Departamento Regional de Saúde (DRS) de Sorocaba, da qual Bom Sucesso de ltararé faz parte,

avançou para a fase 4 - verde, do Plano Sào Paulo,

DECRETA:
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Artigo 12 - Flea altered° o anexo I, do Decreto Municipal n 2 1.059/20, que institui o Plano Born
Sucesso de Itarare de Retomada das Atividades Econômicas no Municfpio, em razäo do
enquadramento do Municipio na fase verde estabelecida pelo Plano So Paulo do Govern°
Estadual.

Artigo 22 -0 prazo da qua rentena, previsto no art. 12, do Decreto Municipal n 2 1.036/2020, fica
prorrogado ate o dia 16 de novembro de 2020.

Artigo 3 2 - 0 descumprimento do disposto neste decreto sujeitare o infrator, conforme o caso,
as penes previstas no Decreto Estedual n 2 64.959, de 04 de rnaio de 2020 e nos Decretos
Municipals n 2 1.050/2020 e 1.054/2020.

Artigo 42 - Ficam mantidas todas as medidas pare enfrentamento da emergência de saüde
publica decorrente da COVID-19.

Artigo 52 - Este decreto entrare em vigor na data de sua publicag5o, revogadas as disposigOes
em contra rio

Born Sucesso de I-tar-ere, 13 DE Outubro de 2020

LUIZ HUI 'BERTO dAMPOS

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração, em 13 de Outubro de 2.020

DINARTE ANtikES RAMOS

Coordenador Gera! de Administragäo
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ANEXO

Piano Born Sucesso de Itarard de Retomada das Atividades Económicas FASE VERDE

1 - PROTOCOL° GERAL para a autorizagao de funcionamento de estabelecimentos
essenciais e não essencials;

I - Adog5o de medidas 'tides de limpeza do ambiente e higienizag5o frequente das
superficies de toques como, por exemplo, máquinas de cart5o, telefones, tapetes
umedecidos corn cloro ou ague sanitária na entrada dos estabelecimentos e outros;

II - Distanciamento ffsico corn controle de acesso e corn orientagäo visivel da capacidade
de atendimento, distribuiçäo de senhas e bloqueio uma vez atingido o limite máximo de
pessoas;

III - Uso obrigatorio de mascaras por todos os funcionarios e clientes, nos termos do
Decreto Municipal n 2 L054/2020;

IV - Recomendação de no permanência de pessoas consideradas do grupo de risco;

V - Abertura em horarios alternativos de funcionamento;

VI - Utilizacão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por parte de
empregadores e empregados;

Vii- Disponibilizag5o de fresco corn alcool em gel 70% (dispenser) disponivel na entrada
e na saida do estabelecimento;

VIII - limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-condicionado e dentro do
possfvel utilizer ventilaçâo natural corn pones e janelas abertas;

IX - Garantia de circulação de ar corn, no minim, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janelas
abertas;

X - Caixas e gulches, preferencialmente, corn proteg5o de vidro ou policarbonato.
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XI - Permitir o acesso simultâneo de no maxim° 60% da capacidade do
estabeiecimento;

XII - promover a demarcação no solo, nos espagos destinados as filas de clientes em
atendimento, para que permanegam em espera a uma distância minima de urn metro e
meio uns dos outros;

XIII - Os estabelecimentos que for permitido o acesso de mais de 20 pessoas de forma
si multânea deverà ser feita medigão da temperatura corporal de cada pessoa que
adentrar ao estabelecimento, não sendo essa caracterizada como exposigão
ocupacional, devendo ainda ser mantido no local outras medidas sanitárias pertinentes;

IX - Termo de responsabilidade que a empresa se compromete sob sua responsabilidade
a cumprir todas as normas do Protocolo Geral e o Especial de cada atividade, assinado
pelo Gerente, Proprietario ou responsável pelo estabelecimento que devera ser fixado
nas entradas do estabelecimento juntamente corn a Decreto Municipal (Anexo II);

2 - PROTOCOL° ES - ECiAL para a autorização de funcionamento de determinados
estabelecimentos não essenciais:

Mem das medidas prais já especificadas no item 1 - PROTOCOL° GE • , os
estabelecimentos adiante elencados deverâo tomar ainda as seguintes medidas:

2A - ATIVD S DE COMÉRCIO:

I - Half-ado de funcionamento:

A.-) das 08 horas as 19h00 de segunda a sabado, e domingo das 8h00 as 12h00, para
supermercados; mercados; mercearias;

B - Observar todas as Condigoes Gerais para a autorizagäo de funcionamento de
estabelecimentos essenciais e no essenciais, anteriormente descritas no PROTOCOLO
GERAL;
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2B LOJAS COMERCIAIS:

I - Horario de funcionamento das 08 horas as 18 horas de segunda a sabado.

- Observar todas as Condições Gerais para a autorizacão de funcionamento de
estabelecimentos essenciais e não essenciais, anteriormente descritas no PROTOCOLO
GERAL.

2C - RESTAURANTES, BARES, PADAW S SIMILARES:

Os estabelecimentos de restaurantes, lanchonetes, bares e similares dever .ao observar:
- Observar todas as Cond1ções previstas no PROTOCOLO GERAL para a autor1zação de

funcionamento de estabelecimentos não essenciais e essenciais, anteriormente
descritas.

11 - 0 consumo local somente podera ocorrer ao ar livre, ou em areas arejadas;

111 - Horario de funclonamento ata as 22h00, por um perlodo maximo de 12 horas.

2D - AUTO ESCOLA:

1- litilização de mascaras facials pelo aluno e1nstrutor durante a aula;

11 - Utiliza0o de alcool em gel 70%;

11- Fazer a higienização do 1nterior e exterior dos veículos a cada uso,

2E- SERVICOS EM GERAL:

Os estabelecimentos de prestação de serviços dever"ão observar:

- Observar todas as Condições previstas no PROTOCOLO GERAL para a autorização de
funcionamento de estabelecimentos não essenciais e essenciais, anteriormente
descritas.

2F —SALÕES DE BELEZA E BARBEARLAS:
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I - Observer todas as Condigoes previstas no PROTOCOL° GERAL para a autorização defuncionamento de estabelecimentos nä° essenciais e essenciais, anteriormente
descritas.

II — Horerio de funcionamento por urn period° meximo de 12 horas.

Born Sucesso de Rarer& 13 DE Outubro de 2020

-
LUIZ HUMBERTC CAMPOS

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria de Administrag5o, em 13 de Outubro de 2.020

DINARTE AlvTUNES RAJVIOS
Coordenador Gera. de Adrninistrag5o


