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Decreto nº. 2914/2020 

 
Dispõe sobre: Autoriza o exercício de atividades de 
restaurantes, bares, padarias e congêneres do município  na 
Fase 03 – Amarela, do Plano São Paulo, e dá outras providências. 
 
 
ROGER FERNANDES GASQUES, Prefeito Municipal de Álvares 
Machado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, e 
 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, Decreto Federal n 

10.282, de 20 de março de 2020, Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, e 

posteriores alterações, com a finalidade de estabelecer medidas de enfrentamento, prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, no contexto da pandemia da 

COVID-19; 

 

Considerando que o artigo 7º, do Decreto nº 64.994 de 28 de maio de 2020 do Governo do 

Estado de São Paulo, autoriza que os Municípios paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e 

verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem, poderão 

autorizar, mediante ato fundamentado de seu Prefeito, a retomada gradual do atendimento 

presencial ao público de serviços e atividades não essenciais; 

 

Considerando a necessidade premente de dar continuidade em todas as medidas sanitárias e 

administrativas para o enfrentamento da pandemia e também a urgência da proteção dos 

empregos, da atividade econômica, da livre iniciativa; 

 

Considerando que o município procederá à fiscalização efetiva do cumprimento exato do 

estabelecido neste decreto, através da Divisão Municipal da Saúde, por meio da Vigilância 

Sanitária, encaminhando relatório à Promotoria de Justiça. 

 

 

DECRETA: 

 
 

Art. 1º – Fica autorizado o atendimento presencial de restaurantes, bares, padarias e congêneres, 

com horário reduzido em 08 (oito) horas, compreendidos entre as 8 horas e 22 horas, contínuos 

ou não, sendo vedado o atendimento após esse horário, salvo para os casos de delivery, mediante 
a obrigatoriedade do cumprimento das seguintes condições:  

 

I – Submeter todos os ambientes do estabelecimento a um intenso processo de desinfecção prévia, 
especialmente as cozinhas, os banheiros e as áreas de acesso público, seguindo as indicações das 

autoridades sanitárias e dos profissionais pertinentes; 

 

II –Deixar em evidência a indicação de distanciamento mínimo de 2(dois) metros entre as pessoas, 
bem como a orientação sobre o uso obrigatório de máscaras nas dependências do estabelecimento; 



 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 
MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO 

(18) 3273-9300| PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000 

CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018 

 

ANO III EDIÇÃO Nº 318 Quarta-feira,  16 de Setembro de 2020 

 

 Diário Oficial Assinado com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 

2001. O Município de Álvares Machado garante a autenticidade deste documento, desde que 

visualizado: www.alvaresmachado.sp.gov.br/diariooficial 

 

 

III – Priorizar atendimento presencial mediante reservas previamente realizadas, reduzindo a 
densidade ocupacional, limitada a ocupação dos estabelecimentos a 40% de sua capacidade 

máxima. 

 
IV – Manter uma disposição com menos mesas e assentos, de tal modo que o espaçamento entre 

as mesas seja de, no mínimo 2 (dois) metros; 

 
V – Não realizar ou divulgar nenhum evento ou promoção possa estimular uma forma de 

ocupação do espaço contrária, efetiva ou potencialmente, ao princípio de não aglomeração; 

 

VI – Estabelecimentos que adotem o sistema de self-service e demais serviços de alimentação 
deverão operar mediante utilização de colaboradores com a função de servir os clientes, 

devidamente paramentados com máscaras e luvas; 

 
VII – Garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras por todos os clientes, colaboradores e 

fornecedores; 

 

VIII – Apenas quando estiver sentado em sua mesa, o cliente poderá deixar de utilizar mascaras 
de proteção; 

 

IX – disponibilizar temperos e condimentos em saches ou em porções individualizadas 
diretamente da cozinha a cada cliente; 

 

X – Após o contato com superfícies suscetíveis a contaminação por serem tocadas por grande 
números de clientes ou funcionários, como maquininhas de cartão, dinheiro, corrimãos, 

maçanetas, balcões, entre outros, disponibilizar álcool em gel 70% para higienização das mãos; 

 

XI – Pratos, copos e talheres devem ser higienizados com cuidado e de maneira correta, sendo 
que o seu manuseio e disponibilização aos clientes devem ser realizados por funcionário que 

esteja portando mascaras e que haja higienizado as mãos de manipular os itens limpos, que devem 

ser oferecidos aos clientes em suportes protegidos e higienizados, vedados o uso de guardanapos 
de tecido; 

 

XII – Os cardápios deverão ser disponibilizados por meio de plataformas digitais ou cardápios de 
grande porte e visibilidade dispostos nas paredes do estabelecimento, como lousas, quadro e 

luminosos; 

 

XIII – Cobrir as máquinas e dispositivos de pagamento com plástico filme, higienizando-os após 
cada utilização; 

 

XIV – Disponibilizar dispensadores com álcool em gel 70% para uso daqueles que optar em pelo 
pagamento por meio de cartões e dinheiro (tanto para o operador do caixa, quanto para o cliente); 

 

XV – Realizar higienização diária do local que receberá o público e em que serão preparados ou 

armazenados os alimentos; 
 

XVI – Caso a opção seja pelo uso de toalhas de mesa de pano, resta vedado seu reaproveitamento 

de um atendimento para o outro; 
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XVII – Providenciar, sempre que possível, a manutenção de portas e janelas abertas, privilegiando 

a ventilação natural e minimizando o manuseio de maçanetas e fechaduras; 
 

XVIII – Em caso de ambientes climatizados, garantir a manutenção dos aparelhos de ar 

condicionado, conforme recomendação da legislação específica sobre o assunto; 
 

XIX – Garantir que os lavatórios e banheiros, para clientes e colaboradores, sejam devidamente 

equipados com água, sabão e toalhas descartáveis, além de lixeiras com acionamento não manual. 
 

XX – Os estabelecimentos devem afixar em suas dependências o horário de funcionamento de 

atendimento presencial, conforme estabelecido no artigo 1º do presente decreto, a fim de facilitar 

a fiscalização por parte dos agentes públicos, não podendo exceder às 22 horas. 
 

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Álvares Machado, em 16 de setembro 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 
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Decreto nº. 2915/2020 

Dispõe sobre: Criação de Comissão Municipal de Gerenciamento 

da Pandemia da COVID-19/Educação para elaboração e indicação 

de normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene, saúde 

e prevenção para o espaço escolar e apoio na construção do plano 

estratégico de retomada das aulas na modalidade presencial, e dá 

outras providências. 

 
  
ROGER FERNANDES GASQUES, Prefeito Municipal de Álvares 

Machado, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
 

 CONSIDERANDO que a educação é direito fundamental e social, conforme estabelecido 

no artigo 6º da Constituição Federal e que estabelece o dever do Estado em ofertá-la (art. 208, 

I); 

 

 CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, na 

forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO que Constituição Federal em seu artigo 227 estabelece que: “É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.”. 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

no sentido que compete aos Municípios oferecer a educação infantil e ensino fundamental (art. 

11, V) e que os sistemas municipais de ensino compreendem: I - as instituições do ensino 

fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; II - as 

instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; III – os órgãos 

municipais de educação.” (Art. 18, LDB); 

 

 CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março 

de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os continentes caracteriza 

pandemia e que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de afastamento social 

precoce para restringir a disseminação da COVID-19, além da necessidade de se reduzir a 

circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte coletivo; 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento, no município de Alvares Machado, da 
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Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 

de saúde de importância internacional decorrente do Coronavírus. 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência 

da infecção humana pelo novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a edição do Decreto Estadual 64.862/20, publicado em 14 de março de 

2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de 

medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, bem como sobre 

recomendações no setor privado estadual; E os Decretos Estaduais nºs 65.061, de 13 de julho 

de 2020 e 65.140, de 19 de agosto de 2020, que tratam do retorno as aulas no âmbito do Estado 

de São Paulo. 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020 que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

 

 CONSIDERANDO que o Munícipio de Álvares Machado, em data de 17/03/2020, editou 

o Decreto nº 2876/2020 determinando a suspensão das aulas em Escolas Municipais a partir de 

23/03/2020. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 2.889/2020 de 15 de maio de 2020, que declara 

estado de Calamidade Pública no Município de Álvares Machado decorrente do novo 

Coronavírus. 

 

CONSIDERANDO a Resolução SEDUC 61, de 31 de agosto de 2020, que editou normas 

complementares sobre a retomada das aulas e atividades presenciais nas instituições de 

educação básica, no contexto da pandemia de COVID-19 e nos termos do Artigo 6º, do Decreto 

65.061, de 13/07/20. 

 

 CONSIDERANDO a necessidade de elaborar protocolos que busquem garantir a 

segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene e saúde para o Retorno às 

Aulas no âmbito do enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19), atendendo a 

legislação estadual. 

 

 CONSIDERANDO as Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais lançadas 

em junho de 2020 pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED) bem como os 

subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas na perspectiva das Redes 

Municipais de Educação elaborado em junho de 2020 pela União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação – UNDIME; 

http://www.al.sp.gov.br/norma/194541
http://www.al.sp.gov.br/norma/194541
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.040-2020?OpenDocument
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CONSIDERANDO o “Plano São Paulo”, do Governo do Estado de São Paulo, que prevê o 

retorno gradual das redes de ensino pública e particular, a partir do dia 08 de setembro de 2020, 

desde todas as regiões do Estado permaneçam na etapa amarela do plano de flexibilização por 

28 dias consecutivos. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica criada e instituída a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da 

COVID-19/Educação para elaboração e indicação de normas e protocolos de segurança sanitária, 

de higiene, saúde e prevenção para o espaço escolar e apoio na construção do plano estratégico 

de retomada das aulas na modalidade presencial, e dá outras providências 

 

Parágrafo único. O protocolo deverá ser elaborado a partir das diretrizes definidas pelas 

Comissões Nacional e Estadual, com a finalidade de adequar e orientar as unidades escolares no 

retorno seguro às aulas. 

 

Art. 2º A Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19/Educação, 

será constituída por: 

 

I. Representante da Divisão Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 

Valdirene Gimenes Carvalho Cristófano 

II. Representante da Divisão Municipal de Saúde: Luciana Vasconcellos 

III. Representante da Divisão Municipal de Assistência Social: Vanessa Bellão Pereira 

IV. Representante da Divisão Municipal da Administração: Soraia de Oliveira Silva 

V. Representante dos profissionais e trabalhadores de educação: Sonaira Fortunato 

Pereira 

VI. Representante do Conselho Municipal de Educação: Lucinéia Maria Alves Paduan 

VII. Representante dos pais de alunos da rede municipal: Maria José Prodomo da Cruz 

VIII. Representante das escolas da rede privada: Maria Auxiliadora Cabrera Parra Freitas 

 

§1º - A Comissão será presidida pelo representante da Divisão Municipal de Educação 

Cultura, Esporte e Lazer. 

 

§ 2º - As atribuições da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-

19/Educação serão: 

 

I. Planejar ações e estabelecer critérios para decidir sobre o funcionamento das escolas 

do município. 

II. Elaborar protocolo de segurança sanitária, de higiene, comunicação, saúde e prevenção. 
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III. Definir parâmetros de distanciamento social a serem observados por cada escola, para 

decidir o tamanho das turmas, rodízios, dentre outras ações. 

IV. Estabelecer medidas de prevenção a serem observadas e monitoradas pela escola. 

V. Reorganização do calendário escolar. 

VI. Identificar acometidos pela covid-19 entre os profissionais e trabalhadores da educação, 

crianças, estudantes e familiares, encaminhando suspeitos/sintomáticos à área da 

saúde. 

6.1.Identificar crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação 

integrantes de grupo de risco. 

6.2.Definir como será feita a oferta do ensino-aprendizagem a essas crianças e 

estudantes. 

6.3.Organizar diretrizes para a rede realizar contratação temporária para respectiva 

substituição de profissionais e trabalhadores desse grupo. 

VII. Elaborar estratégias de acolhimento dos estudantes e profissionais da educação. 

VIII. Intensificar a comunicação e transparência com as famílias e a comunidade local. 

IX. Criar e fortalecer condições para o exercício da gestão democrática 

X. Promover ações de comunicação e transparência 

XI. Contribuir com o processo de organização de processos licitatórios. 

XII. Elaborar planejamento e estratégias considerando a possibilidade de as aulas 

presenciais serem suspensas novamente. 

XIII. Elaborar ações referentes ao transporte escolar e a alimentação. 

 

 § 3º - O protocolo a ser elaborado servirá de guia para as ações das escolas municipais, 

quando for determinado o retorno as aulas.  

 

           Art. 3º As escolas municipais públicas e da rede privada deverão cumprir o 

estabelecido no protocolo definido pela Comissão Municipal de Gerenciamento da 

Pandemia da COVID-19/Educação, devendo ainda: 

     I. Planejar e executar as ações e as estratégias a serem realizadas no espaço escolar, 

conforme recomendação da Comissão Municipal aprovadas pela Divisão Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

     II. Definição dos meios de comunicação com as famílias e comunidade; 

    III. Ações em caso de infrequência de alunos; 

    IV. Avaliação diagnóstica e ações de recuperação; 

     V. Reportar à autoridade competente qualquer irregularidade no cumprimento das 

recomendações, bem como realizar apontamentos sobre a efetividade ou a dificuldade de 

implementação das medidas que foram recomendadas 

    VI. Promover ações de acolhimento às crianças, estudantes, profissionais, trabalhadores da 
educação e famílias; 
      VII. Organizar o uso de materiais didáticos, brinquedos e jogos de modo a fim de evitar o 
compartilhamento; 
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      VIII. Promover a discussão sobre a reformulação do projeto político-pedagógico da escola 
com a participação da comunidade escolar. 
 

Art. 4º A retomada das aulas e demais atividades presenciais está condicionado à 

permanência do Município na etapa amarela ou verde do “Plano São Paulo” de flexibilização, de 

acordo com os Decretos Estaduais. 

 

§ 1º - Na hipótese de o Município ser reclassificado nas fases vermelha ou laranja, as 

unidades de ensino suspenderão, imediatamente, as aulas e atividades presenciais. 

 

Art. 5º As funções dos membros da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da 

COVID-19/Educação não serão remuneradas, porém consideradas de relevância. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

                Álvares Machado, em 16 de Setembro de 2020. 

 

 

ROGER FERNANDES GASQUES 

Prefeito Municipal 
 

 
 

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA 

Diretora de Administração 

 

 

 

VALDIRENE GIMENES CARVALHO CRISTÓFANO 

Diretora da Divisão da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

 

Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra. 
 

 

 

TANIA NEGRI GARCIA 

Oficial de Gabinete 
 


