PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 39, DE 22 DE JULHO DE 2020.

“Estabelece criterios e procedimentos para a retomada
segura, gradativa e consciente das atividades economicas
de Restaurantes, Bares e similares, Hotels, Pousadas e
similares no Municipio, em consonancia com o Plano Sao
Paulo do Governo Estadual, e da outras providencias.”

ROUEN GUARDA GARCIA, PREFEITO MUNICIPAL DE CUNHA, no uso de suas atribuigoes
legais, e que Ihe sao conferidas pelos incisos VII e XXIV do artigo 69 da Lei Organica do Municipio
de Cunha

CONSIDERANDO a Portaria MS n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de
Estado da Saude declarou Emergencia em Saude Publica de Importancia Nacional (ESPIN) em
decorrencia da Infecgao Humana pelo Novo Coronavirus;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas
para o enfrentamento da citada emergencia, incluiu a quarentena (art. 2°, II), a qual abrange a
“restrigao de atividades [...] de maneira a evitar possivel contaminagao ou propagagao do
Coronavirus”;
CONSIDERANDO a Portaria n° 356, de 11 de margo de 2020, do Ministerio da Saude, que “Dispoe
sobre a regulamentagao e operacionalizagao do disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de
importancia internacional decorrente do Coronavirus (COVID-19)”;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal n° 10.282, de 20 de margo de 2020, em especial
o rol de servigos publicos e atividades essenciais de saude, alimentagao, abastecimento e
seguranga;
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CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° 64.881, de 22 de mar?o de 2020, adotou a medida de
quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do inciso II do art. 2° da Lei Federal n. 13.979,
de 2020;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispoe sobre a
medida de quarentena de que trata o Decreto Estadual n° 64.881, de 22 de marpo de 2020, institui
o Plano Sao Paulo e da providencias complementares,
CONSIDERANDO a estrategia de retomada consciente apresentada pelo Governo do
Estado

por

meio

do

“Plano

Sao

Paulo",

(https://www.saopaulo.sp.qov.br/coronavirus/planosp;)
CONSIDERANDO que o Municipio encontrasse sob situapao de emergencia, com restripoes de
atividades comerciais desde 19 de marpo de 2020, portanto ha mais de 100 (cem) dias;
CONSIDERANDO que a estrutura de atendimento aos usuarios dos servipos de saude foi reforpada,
tanto no nivel Municipal, como tambem nos niveis regional e estadual;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual 64881, de 22/marpo/2020 em seu paragrafo 1°, artigo 2°
estabelece que a suspensao de atividades comerciais e prestapao de servipos previstas no caput
nao se aplica a atividades de hoteis.
CONSIDERANDO a ultima atualizapao do Plano Sao Paulo de retomada consciente dos setores da
economia do Estado, o qual passou a permitir que na fase laranja restaurantes, bares e similares
possam promover o consumo local de seus produtos nas condipoes que cita.
CONSIDERANDO que o Municipio de Cunha se encontra na fase laranja do Plano Sao Paulo,
conforme atualizapao de 17/7/2020.

DECRETA
Art. 1° Poderao retomar as atividades economicas os seguintes setores, alterando o disposto no
inciso IV do artigo 2° do Decreto Municipal n. 29 de 30 de maio de 2020, obedecidos os criterios e
procedimentos previstos neste decreto para a retomada segura e gradativa das atividades
economicas no Municipio, de acordo com o Plano Sao Paulo do Governo Estadual:
I - hoteis, pousadas e similares;
II - restaurants, bares e similares;
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CAPITULO I - DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES

Art. 1°. Ficam os restaurantes, bares e similares localizados no Municipio de Cunha que possuam
espapos ao ar livre ou ambientes arejados, autorizados a promover o consumo local de seus
produtos, desde que observada as condipoes do anexo I deste decreto.

Art. 2°. Os comercios citados neste decreto deverao respeitar o limite maximo de ocupapao de 40%
de seus assentos com funcionamento maximo de 6 boras diarias, nao podendo ultrapassar o horario
das 23 boras.

Art. 3°. O consumo local nas Padarias tambem fica autorizado, mas sem limite de horario de
atendimento, atendidas as determinapoes do Anexo I deste decreto.

Art. 4°. O uso de mascara de protepao facial continua obrigatorio em todos os ambientes dos
comercios citados neste decreto.

CAPITULO II - DOS HOTEIS, POUSADAS E SIMILARES

Art. 5°. A partir da data de publicapao deste decreto, hoteis, pousadas e similares poderao
retomar suas atividades mediante o cumprimento das

regras dispostas no Anexo II,

limitando a ocupapao maxima a 40% (quarenta por cento) das unidades.
Fica garantido a todos os estabelecimentos a locagao de 2 (duas) unidades,

§ UNICO.

independentemente do percentual que esta quantidade represente sobre o total de
unidades do empreendimento.
Art. 6°. 0 descumprimento das regras estabelecidas neste Capitulo

ensejara a

aplicapao das seguintes penalidades:
I - Orientapao para adequapao imediata dos procedimentos em desacordo com este
normative;
II - Suspensao das atividades por 30 (trinta) dias;
III — Cassapao do exercicio das suas atividades em caso de descumprimento do inciso
anterior.
Art. 7°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicapao, resguardando-se o direito da
Municipalidade revoga-lo a qualquer momento em razao de atualizapao do Plano Sao Paulo e/ou
alterapao do quadro epidemiologico municipal relacionado ao COVID-19, ou por qualquer razao que
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demonstre a necessidade da revoga?ao e fechamento dos comercios para prevenir e evitar a
propagagao do COVID-19.

Art. 8°. Revogam-se as disposigoes em contrario.

Publicado no Gabinete do Prefeito, em 22 de julho de 2020.
/

ROLIENJ3UARDA GARpiA
Prefeito Municipal
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