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DECRETO Nº 6.880 DE 08 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

“Estende o prazo de quarentena e institui o plano de flexibilização gradativa das 

atividades econômicas no município de Tupi Paulista e define outras medidas de 

enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID19). 

 

ALEXANDRE TASSONI ANTONIO,  Prefeito Municipal de Tupi Paulista, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 

2020, como pandemia do COVID19;  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.344, de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 10.282, 

de 2020, que regulamente a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços 

públicos e as atividades essenciais;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 6.785, de 30 de março, que declarou estado de 

calamidade pública no município de Tupi Paulista;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a 

medida de quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, institui o Plano 

São Paulo e dá providências complementares;  
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CONSIDERANDO que o município de Tupi Paulista faz parte da Região XI – Presidente 

Prudente/SP, inclusa na fase 03 – Flexibilização (amarela), considerada fase controlada, com maior 

liberação de atividades; 

 

CONSIDERANDO que os municípios que estiverem nas fases 02, 03 e 04 poderão flexibilizar 

determinados setores de acordo com o Plano São Paulo; 

 

CONSIDERANDO a existência de protocolo Intersetorial Transversal e demais Protocolos 

Sanitários específicos para cada setor da economia disponibilizados conjuntamente com o Plano 

São Paulo; 

 

CONSIDERANDO o plano regional para retomada das atividades econômicas na região de 

Presidente Prudente – XI Região Administrativa do Estado de São Paulo. 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica estendida até o dia 20 de setembro de 2020, a vigência das medidas de prevenção e 

combate ao Coronavírus (COVID19) para os estabelecimentos da iniciativa privada nos termos do 

Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020. 

 

Art. 2º  - Fica instituído o Plano de Flexibilização da Quarentena no município de Tupi Paulista, em 

conformidade com o Plano São Paulo e com o Plano Regional para Retomada de Atividades 

Econômicas na Região de Presidente Prudente. 

 

Art. 3º - A partir de 08 de setembro de 2020, fica autorizado o funcionamento no município de Tupi 

Paulista, dos seguintes estabelecimentos e atividades, não podendo ser superior a 08 horas diárias, 

no horário das 09 às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 8h às 13h aos sábados: 

I  – atividades imobiliárias;  
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II  – estabelecimentos de revenda de veículos;  

III  – escritórios (advocacia, despachante, contabilidade e similares);  

Parágrafo Único – Fica recomendado que o atendimento pessoal seja efetuado de forma individual, 

em áreas com ventilação natural e com distanciamento entre os profissionais e adoção dos 

protocolos de saúde. 

 

Art. 4º - A partir de 08 de setembro de 2020, fica autorizado o funcionamento no município de Tupi 

Paulista, dos seguintes estabelecimentos e atividades, com restrições:  

I  - galerias, comércios varejistas e atacadistas;  

II - restaurantes, bares e similares (lanchonetes, pastelarias, rotisseries, sorveterias, pizzarias, 

comércio food truck, carrinhos de lanches, lan house (cyber café), trailers de lanches, casa de café; 

III  - salão de beleza, espaços de beleza e estética, barbearias, podólogo.  

IV  – academias de esportes de todas as modalidades. 

V – escolas de música e idiomas. 

 

Art. 5º  - Fica autorizado o atendimento presencial do comércio no município de Tupi Paulista, com 

horário reduzido não superior a 08 horas diárias, limitado a 40% (quarenta por cento) da capacidade 

total do estabelecimento, no horário das 09 às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, e das 8h às 13h 

aos sábados, sem prejuízo do atendimento delivery e drive thru.   

 

Art. 6º - A ocupação simultânea dos bares, restaurantes, lanchonetes, pizzaria, padarias, 

pastelarias, sorveterias e similares deve ser limitada a 40% (quarenta por cento) da capacidade 

local, inclusive quanto às pessoas sentadas, especialmente quando prevista no alvará de 

funcionamento, observado o distanciamento social de no mínimo 02 (dois) metros, aglomerações, 

medidas de higiene do estabelecimento, banheiros e funcionários, ficando vedado o consumo no 

balcão desses estabelecimentos, e, somente sendo permitida a colocação das mesas em locais 

abertos (ar livre) ou em áreas arejadas. 

Parágrafo Primeiro - Fica vedado show, som mecânico/ambiente ou ao vivo nos restaurantes, 

bares e similares.   
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Parágrafo Segundo - O horário de funcionamento dos restaurantes, bares e similares, devera ser 

reduzido, não superior a 08 horas diárias, com consumo local somente até as 17h, observado o 

previsto no alvará de funcionamento, sem prejuízo do atendimento delivery e drive thru, bem como 

adoção de todas as instruções de segurança, distanciamento  mínimo e higiene e do Protocolo 

Sanitário disponíveis  no  endereço  eletrônico do Governo  do  Estado  de  São  Paulo, 

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.  

Parágrafo Terceiro – Permanecendo o Município de Tupi Paulista na fase amarela por pelo menos 

14 (quatorze) dias consecutivos, a partir do 15º (décimo quinto dia), o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos descritos no caput deste artigo, não poderá ultrapassar às 22h. 

 

 Art. 7º - Os salões de beleza, os espaços de beleza e estética, as barbearias, manicures e podólogos, 

poderão atender com capacidade de 40% limitada e com horário reduzido de 8h seguidas por dia, 

devendo priorizar o atendimento individual com hora agendada, com espaço de marcações para 

garantir um menor fluxo de pessoas no local, uso de máscara obrigatória pelos clientes, 

profissionais e funcionários, disponibilizar álcool em gel 70%, observadas as medidas de 

distanciamento social e higiene previstas no Protocolo Sanitário disponíveis no endereço eletrônico 

do Governo do Estado de São Paulo, www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp, sendo vedado o 

consumo de bebidas e alimentos no estabelecimento. 

 

Art. 8º - Fica autorizado o funcionamento das atividades de academia de esportes de todas as 

modalidades, com capacidade de atendimento limitada a 30%, e horário reduzido de 8h por dia, 

devendo priorizar o agendamento prévio com hora marcada, com permissão apenas para aulas e 

práticas individuais, desde que obedecidas rigidamente às recomendações do Protocolo Sanitário 

disponível no endereço eletrônico do Governo do Estado de São Paulo, 

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp. 

Parágrafo Primeiro - Fica vedado em todas as atividades descritas no caput do artigo 8º, aulas e 

praticas em grupo, o contato entre os praticantes e o instrutor, bem como entre os praticantes.  
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Art. 9º - A fim de conter o avanço do novo coronavírus, todos os estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços autorizados a funcionar no município de Tupi Paulista deverão adotar 

integralmente as medidas de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização de 

ambientes e de comunicação previstas no Protocolo Sanitário disponíveis no endereço eletrônico do 

Governo do Estado de São Paulo, www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp. 

 

Art. 10º - Fica autorizada aula presencial nas escolas de música e de idioma, observadas as medidas 

de distanciamento entre professor e aluno, vedada a presença de idosos acima de 60 anos e pessoas 

do grupo de risco, uso obrigatório de máscara de proteção facial, distanciamento social mínimo de 

02 (dois) metros, disponibilização de álcool em gel 70% e demais normas de higienização, limitada 

a 40% (quarenta por cento) da capacidade local e horário reduzido de 8h por dia, devendo ser 

priorizado o atendimento individual.   

 

Art. 11º - Fica autorizada atividades religiosas, limitada a ocupação simultânea do local a 40% 

(quarenta por cento) de sua capacidade, observado o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros 

entre as pessoas, uso obrigatório de máscara facial de proteção, disponibilização de álcool em gel 

70% e demais normas de higienização. 

Parágrafo Primeiro - A autorização que trata o caput do artigo, fica limitada a duração máxima de 

1 (uma) hora, não sendo permitido ações que promovam, abraços, aperto de mão e gestos similares.  

Parágrafo Segundo - Ao término de cada atividade religiosa, fica determinado os procedimentos 

de higienização do local, nos termos dos protocolos sanitários e combate à pandemia.  

 

Art. 12º - Permanece suspenso o funcionamento dos seguintes estabelecimentos e atividades:  

I  – casas noturnas, boates, buffets e demais casa de eventos e similares;  

II  – clubes sociais e de lazer, associações recreativas e afins, parques e equipamentos esportivos no 

município; 

III  – eventos, a exemplos de casamentos, bailes, festas, formaturas, aniversários e afins que 

cumulem nas aglomerações;  

IV  – atividades e eventos em centros comunitários.  
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Art. 13º - Fica obrigatório o uso de máscara de proteção facial no âmbito do município de Tupi 

Paulista, por toda e qualquer pessoa durante a circulação em vias e logradouros públicos, ingresso 

em repartições públicas e privadas, e ingresso em estabelecimentos comerciais. 

 

Art. 14º - Fica obrigatório o uso de máscara de proteção facial pelos funcionários, colaboradores e 

prestadores de serviços dos estabelecimentos comerciais, bem como pelos prestadores de serviços 

da construção civil e aos servidores municipais e empregados públicos da Administração Pública 

Direta e Indireta, durante todo o período de trabalho, sem prejuízo das demais medidas de 

higienização e distanciamento previstas nos Protocolos Sanitários do Plano São Paulo, 

disponibilizados no endereço eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.  

 

Art. 15º - O descumprimento das medidas dispostas neste Decreto, bem como nas demais 

legislações municipais, estaduais e federal, correlatas ao assunto, implicará na imposição de 

penalidade disposta na legislação, isoladas ou cumulativamente, incluídas a aplicação de multa, 

interdição do estabelecimento ou cassação do alvará de licença, sem prejuízo da responsabilização 

civil e criminal.  

 

Art. 16º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento.  

 

Art. 17º - Fica recomendado a toda população que, se possível, permaneça em suas casas e que, 

caso seja necessário o deslocamento para qualquer local, em decorrência de eventual urgência ou 

necessidade, que sejam tomadas as precauções, de forma a evitar aglomerações, adotando a compra 

solidária, em favor de vizinhos, parentes, amigos, evitando-se a exposição, principalmente, de 

idosos, crianças e outras pessoas consideradas grupo de risco, por uma só pessoa.  

 

Art. 18º - A íntegra do Plano São Paulo e Protocolos Sanitários Setoriais podem ser consultados no 

sítio eletrônico www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp.  
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Art. 19º - Ficam mantidas, no que couber e não conflitar com o presente Decreto, as medidas 

determinadas nos decretos anteriormente editados.  

 

Art. 20º - Este Decreto entra em vigor em 08 de setembro de 2020, revogadas as disposições 

contrárias. 

  

Paço Municipal Dr. João Roque Franceschi, 08 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

ALEXANDRE TASSONI ANTONIO 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrado na Secretaria e Publicado por afixação no local de costume e na data supra.  


