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Prefeitum Blutdolool de Bom Sucetro de Itomfe
CNPJ (MF) K123.084/0001-01

Rua GregOrio Brizola n.° 70
Telefone: (15) 3533-1312 —CEP 18475-000

Bom Sucesso de itarara — Estado de SOo Paula

DECRETO Ne 1.059, de 12 de Junho de 2020

"Institui o Plano Bom Sucesso de•Itarare de

Retomada das Atividades Econamicas no-

Municipio e disp6e sobre a prorrogactio do

prazo previsto no Decreto n g 1.036, de 20 de

marco de 2020, que decreta estado•de

emerge'ncia para enfrentamento•da pandemia

decorrente •do Coronavirus no ambito do

Municipio de Bom Sucesso de Itarare."

LUIZ HUMBERTO CAMPOS, Prefeito Municipal de Bom Sucesso de itarare, Estado de

Ski Paulo, usando das atribuiceies que Ihe s'a'o conferidas por lei,

COIVSIDERANDO o Plano anunciado pelo Governo do Estado de Sdo Paulo que estendeu

o periodo de quarentena ate o dia 15/06/2020, sujeitando o MunicIpio de Bom Sucesso

de Itarare as diretrizes gerais estabelecidas para o enfrentamento da pandemia de

COVID-19;

Considerando que o Mun • cipio de Bom Sucesso de Itarare ntio possui nenhum caso

suspeito e nenhum caso confirmado que tenha sido adquIrido no ambito do seu

territario do Novo Coronavirus;

Considerando que • sertio tomadas todas as medidas necessarias de • prote0o e

higienizactlo, conforme orientacties da Organizactlo Mundial de•Saade;



CONSIDERANDO as demondos dpresentados pejo camerae e &versos setoras doe

compeem a economic; do 42loolciplo ,poro a retomodo dos roatidadec

Considerando, oindo, as medidos jd odotadas nos Decretos n g 1.1334/2824 /2020,

1.040/2020, 1041/2024 1.044/202a 1.050/2D2De 1.054/2020;

DECRETA:

Artigo :12 Rca lostituldo D Plano Born Sucesso de Iterate de Retornada d s,Atividades

&Gnomicas no ambito municipal a panic de 1-2 de junho de 2020.

Paragrafo Couto. As autorizapoes de funtionamento corn restrigoes previstas neste

Plano poderao sec revogadas a qualquer tempo, diante do crestimento da taxa de

-bransrnissibllidarile corn: impact& na rade de atençoà satide.

Artigo 22 - 0 pram da quarentene, previsto no art 12, do Decreto Municipal n2

11035/2020, prorrogado pelos Decretos Munitipais inf2 :1.044/2020 e 1.050/2020., fice

prorrogado ate .o dia 15 de junho de 2020.

Artigo 32 - 0 Munidpio de Born &mess° de iltarare, devido ao enquadramento Ina EASE

2 do Piano SAD Paulo, permitira a abertura corn restricaes dos servico.s no essentials

caracterizados per advidatlec  concessiorddas, escritorios e camerdos„

desde clue obederido o protocolo sanitado constante do Anexo

Artigo 42 - 0 descumprimento do disposto nestedecreto sujeitara o infrator, conforme

o caso, as penas previstas no Decreto Estadual n 2 64.959, de 04 de maio de 2020 e nos

Decretos Municipais n 2 1.050/2020 e 1.054/2020
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Artlgo sQ - Ram Imantidas 'Thefts as medidas pare enfrentamento da emergencia de

sande publica decorrente da CQVID-19.

Artigo 62 - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as

disposigoes em contrario.

Born Sucesso de It are, 12 de Junho de 2020

WIZ HUMBERT CAMPOS

•Prefeito Municipal

Publicado e registrado via Secretaria de Administragb-o, em 19 de Junho de 2.020

DINARTEh I 	RAMOS

Coordenador GdPal de AdministracSo

V esnapestapaulista



 

Plano Born Sucesso de !tame de Retomada das Atividades Econamicas

1 - PROTOCOLO GERAL para a autorizag5o de funcionamento de estabelecimentos
essenciais e não essenciais:

I - Adog5o de medidas rigiclas de limpeza do ambiente e higienizagao frequente das
superficies de toques coma, por exempla, maquinas de cart5o, telefones, tapetes
umedecidos corn cloro ou agua sanitaria na entrada dos estabelecimentos e outros;
II - Distanciamento fisico corn controle de acesso e corn orientagao vislvel da
capacidade de atendimento, distribuig5o de senhas e bloqueio uma vez atingido o
limite maxima de pessoas;
III - Uso obrigatorio de mascaras par todos as funcionarios e clientes, nos termos do
Decreto Municipal ng 1.054/2020;
IV — Recomendagao de rao permanencia de pessoas consideradas do grupo de risco;
V - Abertura ern horarios alternativos de funcionamento;
VI — Utilizagao de Equipamentos de Protegao Individual (EPIs) par parte de
empregadores e empregados;
VII — Disponibilizag5o de frasco corn alcool em gel 70% (dispenser) disponivel na
entrada e na saida do estabelecimento;
VIII - limpeza e desinfeccao frequente dos sistemas de ar-condicionado e dentro do
possivel utilizar ventilacao natural corn portas e janelas abertas;
IX - Garantia de circulagao de ar corn, no minima, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janelas
abertas;
X - Caixas e gulches, preferencialmente, corn protecao de vidro ou policarbonato.
XI Permitir o acesso simultaneo de no maxim° 20% da capacidade do
estabelecimento.
XII - Os estabelecimentos que for permitido o acesso de mais de 20 pessoas de forma
si multanea devera ser feita medigao da temperatura corporal de cada pessoa que
adentrar ao estabelecimento, nao sendo essa caracterizada como exposig5o
ocupacional, devendo ainda ser mantido no local outras medidas sanitarias
pertinentes;
XIII - 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 responsavel pelo estabelecimento
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que devera ser fixado nas entradas do estabelecimento juntamente corn o Decreto
Municipal (Anexo II);

2 - PROTOCOLS ESPECIAL para a autorizagao de funcionamento de determinados
estabelecimentos nao essenciais:

Alem das medidas gerais já especificadas no item 1 — •PROTOCOLO GERAL, os
estabelecimentos adiante elencados deverao tomar ainda as seguintes medidas:

2A - ATIVIDADES DE COMERCIO:
Atividades de Comercio que desejarem retornar as suas atividades, a partir de 01 de
junho de 2020, dever5o seguir as condigoes previstas neste Plano.

Horario de funcionamento:
I.- das 8 horas as 18h30 horas de segunda a sabado, e domingo das 8 horas as 12
horas, para Supermercados; Mercados, mercearias e padarias;
II — Observar todas as Condiceies Gerais para a autorizacao de funcionamento de
estabelecimentos essenciais e nao essenciais, anteriormente descritas no PROTOCOL°
GERAL

2B - LOJAS COMERCIAIS:

As Atividades de Lojas Comerciais que desejarem retornar as suas atividades, a partir
de 01 de junho de 2020, dever5o seguir as condicoes previstas neste Plano:

I - liorario de funcionamento das 9 horas as 14 horas de segunda a Abed°.
II - Observar todas as Condicoes Gerais para a autorizacao de funcionamento de
estabelecimentos essenciais e nao essenciais, anteriorrnente descritas no PROTOCOL°
GERAL.

2C - RESTAURANTES, LANCHONETES, BARES, PADARIAS E SIMILARES:

Os estabelecimentos de restaurantes, lanchonetes, bares e similares dever5o observer:

I - Observar todas as Condigoes previstas no PROTOCOLO GERAL para a autorizacao de
funcionamento de estabelecimentos nao essenciais e essenciais, anteriormente
descritas.
II — Somente poderao funcionar corn o sistema de "delivery", pronta entrega e retirada
no estabelecimento, ficando proibido qualquer tipo de consumo no local.

2D - SERVIcOS EM GERAL:



Ptefeitum Municipol de Bom Sucerso de ItoroM
CNPJ (MF) 60.123.064/0001-01

Rua GregOrio Brizola n.° 70
Telefone: (15) 3533-1312 — CEP 18475-000
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Os estabelecimentos de presta0o de servkos dever5o observar:

I - Observar todas as Condic6es previstas no PROTOCOLO GERAL para a autoriza0o de

funcionamento de estabelecimentos n'a"o essenciais e essenciais, anteriormente

descritas.

Bom Sucesso de Itarar& em 1 2 de Junho de 2.020

LUIZ HUMBERTs CAMPOS
Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administra0o, em 1° de Junho de 2.020

DINARTE A S RAMOS
Coordenador de A ministra0o



Prefoitura Municipal de Born Socotra de Itarare
CNPJ (MF) 60.123.06410001-01

Rua Gregorio Brizola n.° 70
Telefone: (15) 3533-1312 — CEP 18475-000

Born Suce,sso de Harare — Estado de Sdo Paulo

ANEXO
Plano Born Sucesso de Itarare de Retomada das Atividades Economicas

TERMO DE RESPONSABILIDADE

EMPRESA:-
ENDEREc0:-
CNPJ (MF):-
RESPONSAVEL:-
CARGO:-

0 estabelecimento optou por desenvolver sues atividades obrigando-se a cumprir e
fazer cumprir pelos seus colaboradores e clientes todas as normas e restrigoes
estabelecidas no Decreto n 2 1.059, de 29 de Maio de 2020 e demais Decretos
Editados pela Prefeitura Municipal de Born Sucesso de Itarare em relacao as medidas
de combate do COVID 19.

0 nao cumprimento das normas e restrig6es estabelecidas ensejara a empresa e ao
responsavel as sancoes Chi& e Criminals (art. 268 do C6digo Penal) previstas na
legislacao vigente.

Born Sucesso de Rarer& de junho de 2020.

Nome e Assinatura

OBS:- Este documento original ou copia deve estar fixado nas entradas do
estabelecimento comercial.


