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PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

Decreto Nº 7090/2020

Reclassifica o Município de Capivari para a Fase 4 - Verde do 
Plano São Paulo de Retomada das Atividades Econômicas, como 
especifica. 

RODRIGO ABDALA PROENÇA, Prefeito do Município de 
Capivari, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais,

CONSIDERANDO a existência de pandemia do Coronavírus-
COVID-19, nos termos declarados pela Organização Mundial da 
Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria do Estado da Saúde;

CONSIDERANDO a 15ª Atualização do Plano SP realizada 
em 09 de outubro de 2020, com anúncio do avanço da região 
abrangida Departamento Regional de Saúde de Piracicaba - DRS 
X, integrada também pelo Município de Capivari/SP para a Fase 
4 – Verde do Plano SP;

CONSIDERANDO que o avanço da economia deve ser realizado 
com responsabilidade, prevalecendo a proteção da saúde da 
população,

DECRETA:

Art. 1º. Fica reclassificado, o Município de Capivari/SP para a 
Fase 4 – Verde do Plano São Paulo de Retomada das Atividades 
Econômicas.

§1º. O período de funcionamento para atendimento presencial nos 
estabelecimentos abaixo descritos será de até 12 horas e deverá 
respeitar os horários abaixo especificados:

I. Galerias Comerciais e Comércio: de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 19h, aos sábados, das 08h às 17h, permanecendo 

fechados aos domingos e feriados;
II. Serviços: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, aos 
sábados, das 08h às 12h, permanecendo fechados aos domingos 
e feriados;
III. Consumo Local (bares, restaurante e similares): de 
domingo a sábado, das 10h às 22h,
IV. Salões de Beleza e Barbearias: de segunda-feira a sábado, 
das 8h às 20h, permanecendo fechados aos domingos e feriados;
V. Academias de Esportes de todas as modalidades e Centros 
de Ginástica: de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e das 14h 
às 22h, aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.

§2º. Às atividades culturais, convenções e eventos sociais, 
de negócios e culturais ficam estabelecidas as seguintes 
especificações:

I.  Período máximo de 12h diárias, das 10h às 22h;
II. Ocupação máxima limitada a 60% da capacidade do local;
III. Controle de acesso, hora marcada e assentos e filas 
marcados, respeitando-se o distanciamento mínimo de 1,5m (um 
metro e meio) entre as pessoas;
IV. Venda de ingressos apenas online;
V.  Quando realizados eventos com público em pé, deverão 
existir marcações dispostas a fim de delimitar a distância mínima 
de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas.

§3º. Nas Feiras Livres ficam retomadas as atividades das 
barracas de produtos não alimentícios, estando as mesmas 
sujeitas ao cumprimento das determinações estabelecidas pelo 
Decreto Municipal nº. 6.982/2020, de 31 de março de 2020 e 
Protocolos Sanitários aplicáveis estabelecidos pelo Plano SP.

§4º. Ficam retomadas ainda, as atividades da Feira de 
Artesanato, regulamentada pela Lei Municipal nº. 3.023/2004, 
alterada pela Lei Municipal nº. 4.335/2013, funcionando 01 
(uma) vez por mês, na Praça Central, durante 03 (três) dias, 
coincidindo com o final de semana, das 10h às 22h, observando-
se a escala aprovada no mês janeiro de 2020, pelo Departamento 
de Fiscalização de Posturas, obedecendo, no que couber, 
as determinações estabelecidas pelo Decreto Municipal nº. 
6.982/2020, de 31 de março de 2020 e Protocolos Sanitários 
aplicáveis estabelecidos pelo Plano SP.
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§5º. As Academias de Esportes de todas as modalidades, 
Centros de Ginástica, Clubes Sociais, Esportivos e 
Recreativos, bem como as pessoas físicas ou jurídicas que 
promovam a realização de exercícios e atividades físicas em 
grupo, gratuitas ou não, em espaços públicos ou privados, 
deverão apresentar o seu Protocolo Sanitário para retorno das 
aulas e atividades coletivas, encaminhando-o, no período de 15 
à 23/10/2020, no e-mail protocolo@capivari.sp.gov.br, sob pena 
de, não o fazendo, incidir em infração sanitária sem prejuízo das 
cíveis e criminais cabíveis.

§6º. O Protocolo Sanitário referido no parágrafo anterior será 
analisado pela Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio 
do setor competente, e, estando aprovado, será devolvido cópia 
homologada ao requerente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
devendo as autorizações serem precedidas de assinatura de 
Termo de Responsabilidade (Anexo I), pela pessoa física ou pelo 
representante da pessoa jurídica, quanto ao cumprimento das 
normas sanitárias.

§7º. Para fins de aprovação do protocolo mencionado no 
§5º deste artigo, a autoridade competente poderá solicitar 
informações e esclarecimentos complementares, bem como 
realizará vistorias no local.

§8º. Além das especificações acima, ficam determinados os 
requisitos básicos abaixo para funcionamento de todas as 
atividades e estabelecimentos mencionados neste artigo:

I. Ocupação máxima limitada a 60% da capacidade do local, 
definida pelo AVCB do Corpo de Bombeiros;
II. Consumo ao ar livre ou em áreas arejadas;
III. Adoção dos protocolos sanitários geral e setorial específico 
estabelecidos pelo Plano SP;
IV. Uso obrigatório de máscaras para todas as pessoas presentes 
no local;
V.  Aferição da temperatura corporal dos funcionários e clientes 
na entrada, mediante uso de termômetro digital infravermelho, 
devendo-se restringir o acesso ao estabelecimento e orientar o 
indivíduo para que busque cuidados médicos caso esteja com 
temperatura acima de 37,5º.

§9º. As autorizações para funcionamento poderão ser 
suspensas a qualquer tempo diante do crescimento da taxa de 
transmissibilidade do vírus com impacto na rede de atenção à 
saúde.

§10. Ficam proibidas todas as atividades e eventos de qualquer 
natureza que gerem aglomeração, tais como festas, baladas, 
shows música ao vivo, dança, público em pé e outros similares.

Art. 2º.  Fica mantida a recomendação de priorização dos 
meios de comercialização “online” e por telefone, fazendo uso 
preferencial de “delivery” e “drive thru” aos estabelecimentos 
compatíveis com tal prática.

 

Art. 3º. Ficam mantidas as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 instituídas 
até o momento pelas autoridades sanitárias e/ou pelo “Comitê 
Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – 
COVID-19” no Município de Capivari/SP, que não colidirem 
com as determinações deste Decreto, podendo ser adotadas 
outras a qualquer momento, promovendo-se a divulgação no 
Diário Oficial do Município e mídias oficiais.

Art. 4º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará o 
infrator, conforme o caso, às penas previstas nos incisos I, III e 
IX do artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083, de 23 de setembro 
de 1998 (Código Sanitário do Estado), sem prejuízos de sua 
responsabilização cível e criminal.

Art. 5º. A fiscalização conjunta das medidas deste Decreto e 
de outras atinentes à Pandemia do Coronavírus Covid-19 fica 
a cargo da Fiscalização Sanitária, Fiscalização e Posturas do 
Município de Capivari, Fiscalização de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, no que couber, com apoio da Guarda Civil Municipal, 
nos moldes da Lei, sob pena de instauração do Procedimento 
Administrativo competente em caso de não cumprimento desta 
determinação.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Capivari, 15 de outubro de 2020.

RODRIGO ABDALA PROENÇA
Prefeito Municipal

Publicado na Portaria da Secretaria Municipal, aos quinze dias
do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

SUSIMARA AP. LEITE DE LIMA
Dir. Secretaria Geral

ANEXO I

TERMO DE RESPONSABILIDADE

EMPRESA: 
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ENDEREÇO 
CNPJ-MF Nº: 
RESPONSÁVEL LEGAL: 
CARGO: 

O estabelecimento optou por desenvolver suas atividades 
obrigando-se a cumprir e fazer cumprir pelos seus colaboradores 
e clientes todas as normas e restrições estabelecidas na Lei 
nº _________ de ___ de ________ de 2.020, da Prefeitura 
Municipal de Capivari/SP, bem como àquelas estabelecidas pelos 
Protocolos Sanitários elaborados pelo Governo do Estado de São 

Paulo e pelo Município de Capivari/SP. 

O não cumprimento das normas e restrições estabelecidas 
ensejará à empresa e ao responsável as sanções Cíveis e 
Criminais (art. 268 do Código Penal), em prejuízo de outras de 
ordem administrativa, cível e criminal previstas na legislação 
vigente. 

Capivari, data.
Nome / Assinatura
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