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DECRETO N.º 2.170
DE 16 DE ABRIL DE 2020.
“ALTERA DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS DECRETOS N° 2.162 DE 23 DE MARÇO
DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Senhor Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica alterado o teor do contido no inciso II do artigo 7° do Decreto nº
2.162, de 23 de março de 2020, passando-se a vigorar com as seguintes alterações:

I – Proibição de eventos e atendimento presencial ao público de serviços não essenciais, como bares, academias, feiras livres, centros
culturais, restaurantes, lanchonetes, carrinhos de lanches, pizzarias e demais estabelecimentos comerciais, ressalvadas as atividades
internas, excetuando-se:

a-) os hospitais e serviços de saúde, compreendidos nesses, entre outros, os serviços de atendimento ao paciente, laboratórios, clínicas,
consultórios e os serviços odontológicos;
b-) farmácias, drogarias, e comércio de produtos para saúde, inclusive óticas; c-) estabelecimentos comerciais de venda de produtos
alimentícios, ficando proibido aos clientes o consumo de alimentos nestes locais; d-) bares, lanchonetes, restaurantes, carinhos de lanches,
pizzaria, lojas de conveniência, sem consumo no local; e-) distribuidoras e revendedoras de gás; postos de combustíveis e derivados; f-)
estabelecimento de saúde animal, incluindo pets shops;
g-) coleta de lixo, serviços de tratamento e abastecimento de água e esgoto e energia elétrica;
h-) serviços de manutenção e guincho de veículos automotores, motocicletas e bicicletas;
i-) as atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, inclusive escritórios de advocacia, de contabilidade e imobiliárias, com
acesso restrito apenas aos clientes;
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j-) bancos, unidades lotéricas e atividades religiosas de qualquer natureza; k-) empresa de segurança, pública e privada; l-) serviços de
limpeza e lavanderias; m-) indústrias e construção civil, incluindo lojas de materiais para construção e elétrica e hidráulica;
n-) transporte e entregas de carga em geral;
o-) atividades da administração pública e órgãos que atuam por delegação do Estado;
p-) estabelecimentos de
assistência técnica de produtos elétricos e eletrônicos;
q-) estabelecimentos comerciais de peças e acessórios para veículos
automotores, motocicletas e bicicletas;
r-)
barbearias
e
cabelereiros,
manicure,
esteticistas,
serviços de fisioterapia/pilates,
exclusivamente para atendimento presencial individualizado, com agendamento e uso obrigatório de máscara N95 pelos funcionários.
II- os estabelecimentos comerciais e serviços que não se enquadram nas exceções do inciso I, deste artigo e que optarem pelo atendimento
individualizado e exclusivamente pelo sistema de atendimento domiciliar (delivery) poderão permanecer em atividade.

Artigo 2º - Fica determinado aos estabelecimentos e serviços que permanecerão em funcionamento no Município, a
adoção das seguintes medidas:

I – Deverá ser respeitada, nas áreas de consumação de alimentos destinadas aos empregados/funcionários, a ocupação máxima de 04
(quatro) pessoas por mesa e a distância mínima linear de 02 (dois) metros entre assentos de um conjunto de mesas a outro. II – Deverá ser
respeitada a distância mínima de 02 (dois) metros de distância entre cada pessoa nas filas de espera, inclusive nas filas de acesso ao
estabelecimento, exceto serviços de hospitais.

III

– Deverão os estabelecimentos comerciais e de serviços priorizar o sistema de entrega em domicílio, atendimento domiciliar.

IV

– Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaboradores com sintomas gripais às dependências dos estabelecimentos e

serviços, exceto serviços de saúde.

Parágrafo 1º: os estabelecimentos que desenvolvam as atividades previstas no caput deste artigo deverão adotar, além das medidas dos
incisos I, II, III e IV deste artigo, no que couber, as seguintes medidas cumulativamente:
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a-) disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para
utilização dos funcionários e clientes;
b-) higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o período de funcionamento, as superfícies de toque;
c-) higienizar, quando do início das atividades e durante o período de funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três)
horas, os pisos e banheiros, preferencialmente com água sanitária;
d-) manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma
janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação do ar; e-) manter disponível Kit completo de higiene de
mãos nos sanitários de clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado; f-) fazer a
utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento
aguardando atendimento; g-) garantir aos funcionários o uso de máscaras, de pano ou descartáveis, devendo a troca ser realizada a cada
período de trabalho ou sempre que tornar-se úmida ou apresentar sujidades; h-) assegurar que os clientes somente adentrem o
estabelecimento com uso de máscara.
Parágrafo 2º: O descumprimento das recomendações supracitadas poderá ensejar a aplicação das penalidades discriminadas no § 5º do
supramencionado art. 7º, do Decreto Municipal nº 2.162, de 23 de março de 2020.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Dumont Aos 16 de abril de 2020.

Alan Francisco Ferracini
Prefeito Municipal
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