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   DECRETO Nº 6797 DE 30 DE ABRIL DE 2020 

 
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus) 

no âmbito da Administração Municipal de Tupi Paulista. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Tupi Paulista, no uso das atribuições que lhe conferem o 

art. 63, inciso III da Lei Orgânica do Município, 

 

Considerando a confirmação de casos do COVID-19 no Município de Tupi Paulista; 

 

Considerando a necessidade de diminuir a circulação de pessoas a fim de se reduzir as 

chances de transmissão; 

 

Considerando a política de saúde pública implantada pelo Município de Tupi Paulista, em 

recomendação às orientações definidas pela Organização Municipal de Saúde [OMS], pelo 

Ministério da Saúde [MS] e pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo; 

 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica considerado obrigatório o uso de máscara facial não profissional para o 

atendimento em estabelecimentos comerciais e de serviços com funcionamento autorizado 

pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 20 de março de 2020 e nos meios de transporte, 

confeccionadas conforme orientações do Ministério da Saúde. 
 

§ 1º A produção de máscaras artesanais pode ser realizada segundo as orientações 

constantes da Nota Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na página 

do Ministério da Saúde no endereço eletrônico www.saude.gov.br. 

 

§ 2º Os órgãos municipais integrantes da gestão do ordenamento público orientarão as 

pessoas quanto à importância do uso das máscaras. 

 

Art. 2º Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e de serviços cujo 

funcionamento está definido na forma do Decreto Estadual nº 64.881, de 20 de março de 

2020; que, quando do seu funcionamento, adotem as seguintes medidas, cumulativamente: 

 

I –disponibilizar, na entrada do estabelecimento e em outros lugares estratégicos de fácil 

acesso, álcool em gel 70% para utilização de funcionários e clientes; 
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II -manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e 

funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel não 

reciclado; 

 

III -fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de 

evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento aguardando atendimento; 

 

IV -garantir aos funcionários o uso de máscaras; 

 

V -assegurar que os clientes somente adentrem o estabelecimento com o uso de máscara. 

 

Art. 3º A desobediência aos comandos previstos neste decreto sujeitará o estabelecimento 

infrator à perda de alvará de funcionamento e suspensão de suas atividades. 

 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

 

 Paço Municipal Dr. João Roque Franceschi, 30 de abril de 2.020. 

 

 

 

 

 

  Dr. ALEXANDRE TASSONI ANTONIO 

                                                     Prefeito 
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