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Decreto nº. 2894/2020, de 02 de junho de 2020. 

Dispõe sobre: Acrescenta itens aos Anexos do Decreto nº 2893, de 29 de maio de 2020, que estabelece 

medida de quarentena, implantação do Plano para Retomada das Atividades Econômicas de Álvares 

Machado. 

  

ROGER FERNANDES GASQUES, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

e 

 
DECRETA: 

  
Art. 1º – Os anexos ao Decreto Municipal nº 2893, de 29 de maio de 2020, com relação a medida de quarentena, implantação do Plano para 

Retomada das Atividades Econômicas de Álvares Machado, passa a vigorar com os seguintes acréscimos: 
 
Anexo I 

 
FASE 03 – AMARELA 
FLEXIBILILIZAÇÃO 

 
1. Escolas de danças e escolas de música (prestação de serviços): lotação máxima de 40% (quarenta por cento) da capacidade, respeitando o 

distanciamento de 02 metros entre as pessoas, atendendo todas as instruções de segurança e higiene, inclusive a limpeza de 
aparelhos/equipamentos após cada uso, com horário reduzidos em 06 horas seguidas.  Recomenda-se que crianças menores de12 anos e 
pessoas do grupo de risco não participem das atividades. 

 
2. Escolas de idiomas (prestação de serviços): atendimento presencial, limitado em 40% (quarenta por cento) da capacidade de lotação (respeitar 

distanciamento de 02 metros), com horário reduzido em 06 horas seguidas. Recomenda-se que crianças menores de12 anos e pessoas do grupo 
de risco não participem das atividades. 
 
 

FASE 04 – VERDE 
ABERTURA PARCIAL 

 
1. Escolas de danças e escolas de músicas (prestação de serviços): lotação máxima de 60% (sessenta por cento) da capacidade, respeitando o 

distanciamento de 02 metros entre as pessoas, atendendo todas as instruções de segurança e higiene, inclusive a limpeza de 
aparelhos/equipamentos após cada uso.  Recomenda-se que crianças menores de12 anos e pessoas do grupo de risco não participem das 
atividades. 

 
2. Escolas de idiomas (prestação de serviços): atendimento presencial, limitado em 60% (sessenta por cento) da capacidade de lotação (respeitar 

distanciamento de 02 metros). Recomenda-se que crianças menores de12 anos e pessoas do grupo de risco não participem das atividades. 
 

FASE 05 – AZUL 
 

NORMAL CONTROLADA, A SER FUTURAMENTE DETALHADA 
 

Anexo II 
 

FASE AMARELA – FLEXIBILIZAÇÃO Duração: 14 dias - Semanas 01 e 02 

FASE VERDE - ABERTURA PARCIAL Duração: 14 dias - Semanas 03 e 04 

FASE AZUL - NORMAL CONTROLADA  

Início da fase AMARELA para 01/06/2020 

                                                                                    QUADRO RESUMO 

ESTABELECIMENTOS FASE  03- AMARELA 
          FASE 04- VERDE 

   FASE 05 - AZUL 

 

 

 

 

 

ESCOLAS DE DANÇAS E ESCOLAS 

DE MÚSICA 

(prestação de serviços) 

Atendimento: Lotação máxima de 40% da capacidade, 

respeitando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, 

atendendo todas as instruções de segurança e higiene, 

inclusive a limpeza de aparelhos/equipamentos, após cada 

uso. Horário reduzido (06 horas seguidas). Recomenda-se 

que crianças menores de 12 anos e pessoas do grupo de 

risco não participem das atividades. 

Atendimento: Lotação máxima de 60% da 

capacidade, respeitando o distanciamento de 2 

metros entre as pessoas, atendendo todas as 

instruções de segurança e higiene, inclusive a 

limpeza de aparelhos/equipamentos, após cada 

uso. 

 

 

 

 

 

NORMAL CONTROLADA 

- A SER FUTURAMENTE 

DETALHADA. 
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Uso obrigatório de máscaras e álcool gel 70%. Uso obrigatório de máscaras e álcool gel 70%. 

  

 

 

FASE AMARELA – FLEXIBILIZAÇÃO Duração: 14 dias - Semanas 01 e 02 

FASE VERDE - ABERTURA PARCIAL Duração: 14 dias - Semanas 03 e 04 

FASE AZUL - NORMAL CONTROLADA  

Início da fase AMARELA para 01/06/2020 

                                                                                    QUADRO RESUMO 

ESTABELECIMENTOS FASE  03- AMARELA 
          FASE 04- VERDE 

   FASE 05 - AZUL 

  

 

 

 

ESCOLAS DE IDIOMAS 

(prestação de serviços) 

Atendimento presencial, limitado em 40% da capacidade 

de lotação (respeitar distanciamento de 2 metros). Horário 

reduzido 

em 06 horas seguidas. Recomenda-se que crianças 

menores de 12 anos e pessoas do grupo de risco não 

participem das atividades. 

Atendimento presencial, limitado em 60% da 

capacidade de lotação (respeitar distanciamento 

de 2 metros). 

 

NORMAL CONTROLADA - A 

SER FUTURAMENTE 

DETALHADA. 

 

Uso obrigatório de máscaras e álcool gel 70%. Uso obrigatório de máscaras e álcool geL 70%. 

  

 
Art. 2º - Ficam mantidas as demais disposições no Decreto nº 2893, de 29 de maio de 2020. 

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Álvares Machado, em 02 de Junho de 2020. 

ROGER FERNANDES GASQUES 
Prefeito Municipal 

 
SORAIA DE OLIVEIRA SILVA 

Diretora de Administração 
 

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra. 
 

TANIA NEGRI GARCIA 
Oficial de Gabinete 

 
 
 

 

 


