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DECRETO

NO 3.709,

DE 04 DE IUNHO JEzO2O

"Dispõe sobre a alteração do artigo LL do
Decreto Municipal ng 3.706 de 0L de junho de
2020."

IoSÉ FRANCISCO SoUZA ÁvItA, Prefeito Municipal de lpuã,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais e considerando a existência
de pandemia do COVID-l9 (Novo Coronavírus) nos termos declarados pela
Organização Mundial da Saúde;

CONSIDERANDO

a Declaração de Emergência em saúde

Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em
30 de janeiro de 2020, em virtude de disseminação de doença infecciosa viral
respiratória (20t9 - COVID-19), causada pelo agente patogênico SARS-CoY-2;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação de alguns
horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais nos termos do
artigo 60 da Lei Municipal ne 4.208 de 0L de abril de 2020, principalmente de
restaurantes em razã.o da necessidade de oferecimento de refeições viajantes
trabalhadores em Ipuã que residem em outros municípios;

CONSIDERANDO

as disposições da Lei

Municipal

e

nq 4.208 de 01

de abril de2020;

DECRETA:

Art. la - Altera o inciso III do artigo LL do Decreto ne 3.706
de junho de 2020 passando a ter a seguinte redação:

'lll-

Funcionarão de segunda a domingo,
às 2L:00 horas, os restaurantes."
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Acrescenta o $ 4q ao artigo 1L do Decreto ne 3.706 de 0L de
junho de2020 contendo a seguinte redação:

Art.

20 -

Os restaurantes poderão rcalizar atendimento
no local observando as seguintes regras:
"S

-

4o

I-

Ter apenas 02 (dois) clientes por mesa com

distância razoável um do outro;

II -

Manter as mesas com distanciamento razoável

umas das outras;

III -

Não disponibilizar o sistema self-service ou,
caso disponibilizado, que os clientes usem máscaras
e

luvas descartáveis no momento de se servirem;

Proceder com a entrega individual de pratos,
copos e talheres, impossibilitando que o cliente
tenha contato com aqueles que serão utilizados Por
outras pessoas;

IV -

V

Disponibilizar local para higienização

das

mãos."

- Altera o inciso IV do artigo Ll" do Decreto ne 3.706 de
de junho de2020 passando a ter a seguinte redação:

Art.

3s

0L

"lV - Funcionarão de segunda a sábado, das L0:00 às
L8:00 horas, e aos domingos, das 08:00 às L4:00
horas, as lojas de conveniência em geral."

Altera o inciso V do artigo LL do Decreto ne 3.706 de
junho de2020 passando a ter a seguinte redação:

Art.

4a -

'V -

Funcionarão todos os dias da
às 0L:00 horas:

,r'^4.

das
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a) Lanchonetes;

b) Quiosques de lanche;
cl Pizzariasi
d) Outros estabelecimentos similares de entrega de
alimentos na modalidade de lanches, pizzas,
porções e assemelhados."

Art.

50

- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ipuá,04 de Junho de2020
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A Secretaria Municipal de Administração e Negócios de Governo:
Registre-se e Publique-se.
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Encadernação em livro próprio e publicado nesta data.
Prefeitura Municipal de Ipuã,,04 de Junho de2020.

IULIAN
d
Municipal
Secretária
Visto:

Dr. F

do

]urídico de
oAB - 303725

Fressatti
abinete

SITVA
stração e Negócios de Governo.

