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N' 3.683 DE 08 DE JUNHO

DE

Adota medidâs dê caráter temporário e excepcional mais restritivas para
impedir a disseminação do COVID-19, e dá outras providências.

WILSON JOSÉ GARCIA, PreÍeito Municipal de Bernardino de Campos,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçóes legais:

CONSIDERANDO o Decreto Estadual no 64.881 , de 22 de março de
2020, que decreta quarentena no Estado de São Paulo e regulamenta as medidas obrigatórias para
impedir a disseminaçáo do COVID-19.

CONSIDERANDO o Decreto Munici pal no 3.570, de 02 de abril de 2020,

que dispõe do Estado de Ernergência em âmbito municipal decorrência da pandemia e decrêtos
posteriores sobre as medidas para o enfrentamento ao COVID-19.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual

no

65.635, de

'16

de abril de 2021

,

que institui medidas transitórias, de caráter excepcional, destinadas ao ênfrentamento da pandemia
de COVID-í9, e eslabelece normas para a retomada gradual e segura das atividades econômicas.

DECRETA:

Artigo

1' -

Fica autorizada

a

retomada das atividades religiosas,

comerciais e de prestaÉo de serviços com atendimento ao público, observando o limite de 25% da
capacidade de ocupação do estabelecimento ou local de acesso ao público de acordo com o AVCB.

Artigo 2"
comerciais será atê

.s

- O horário de atendimento ao público das atividades

19h00.

§ 1" - As atividades comerciais voltadas para área de alimentaÇão,
trailer, food truck, pizzarias, lanchonetes, bares, e similares poderâo atender ao público de segundâ-

feira a sexta-feira até as'18h00, observando o limite de 25o/o da capacidade total. Após as l8hOO
poderão atender por meio remoto (telefone, whatssap, e-mail e rede social) com entrega somente em
domicílio até as 23h00.
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§ 2" - Aos sábados, domingos e feriados as atividades comerciais de
que trata o

§

1" deste artigo não poderão abrir para atendimento ao público, podendo atender por

meio remoto até as 23h00 com entrega em domicílio.

§

3'-

As lojas de conveniências de postos de combuslíveis poderão

permanecer aberta até as 19h00, assemelhando-se aos mercados.

§ 4" - Fica proibido a expedição de novas taxas de permissão para
vendedor ambulante.

deverão sesu r os
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máscara, álcool em gel.
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órgãos de fiscalização municipal.

Artigo 5"

-

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

revoqando as disposicões em contrário. em esoecial o DECRETO

No

3.666. DE 24 DE ABRIL

DE 2021.

, 08 de junho de 202í

Bernardino

WILSON JOSE GARCIA
Prefeito Municipal

Regi
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LIANE SOMAN
vel pel

pedient
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