
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
PALÁCIO DA INDEPENDÊNCIA

D  E  CR  ETO          N  º  5.248          de    05  de agosto  de    20  20      .

Dispõe  sobre  alterações  no  Decreto  Municipal  n°
5.228/2020.

JOSÉ  EDINARDO  ESQUETINI,  Prefeito de  Matão,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica do Município de Matão; e,

Considerando  a  necessidade  de  se  corrigir  conflitos  e  de
complementar as regras já estabelecidas;

Considerando  o  quanto  determinado  para  protocolos  de
Saúde pelo Gabinete de Prevenção e Monitoramento do COVID-19 na
Ata da Reunião de 30/07/2020;

Considerando  a  necessidade  de  adequação  dos  Decretos
5.228/2020 às novas regras estabelecidas pelo Governo Estadual no
Plano São Paulo;

Considerando,  finalmente,  que  cabe  ao  Poder  Público
Municipal tomar as providências necessárias no sentido proteger, dar
segurança e providenciar com máxima urgência, DECRETA:

Art. 1º – Fica acrescentado ao Decreto n° 5.228 de 29 de
maio de 2020 o seguinte Artigo 4º-A com a seguinte redação:

Art.  4º-A  – Quando  a  região  em  que
Matão/SP está inserida (região III - Araraquara/São Carlos) estiver
classificada como Fase 3 – Amarela há pelo menos duas semanas,
bares, restaurantes, lanchonetes e similares poderão funcionar com
capacidade máxima de 40%, clientes sentados e estender o período
de funcionamento,  observado o limite  máximo de  06 (seis)  horas
diárias, ininterruptas ou não, para o período  06h às 22h, devendo
afixar o respectivo horário na entrada do estabelecimento, em local
visível,  para  efeitos  de  fiscalização,  atendidas  as  demais  regras
inseridas no Artigo 4º deste mesmo Decreto.
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Art. 2º – Fica acrescentado ao Decreto n° 5.228 de 29 de
maio de 2020 o seguinte Artigo 7º-C com a seguinte redação:

Art. 7º-C – Quando a região em que Matão/SP
está  inserida  (região  III  -  Araraquara/São  Carlos)  estiver
classificada  como  Fase  3  -  Amarela  ou  Fase  4  -  Verde,  ficará
permitido  o  funcionamento  de  clubes  de  recreio,  associações
atléticas, piscinas localizadas no interior de condomínios edilícios e
residenciais, bem como similares, observadas as seguintes medidas:

I – fica proibida a frequência de associados, atletas ou profissionais
com sintomas  de  gripe  ou  resfriado,  ou  que  não  tenha atividade
desportiva previamente agendada;
II  –  o  estabelecimento  somente  poderá  receber  30%  (trinta  por
cento) de sua capacidade máxima;
III – o funcionamento se dará por no máximo 6 (seis) horas diárias;
IV – será obrigatório o uso adequado de máscaras de prevenção ao
coronavírus em todas as dependências do estabelecimento;

V  –  deverá  ser  disponibilizado  álcool  em  gel  70%  em  todas  as
dependências do estabelecimento, principalmente para entrada no
estabelecimento em que haja identificação por biometria;

VI - a portaria deverá ser higienizada pelo menos 03 (três) vezes ao
dia com álcool 70% e água sanitária;

VII  –  será  obrigatória  a  utilização  de  toalha  individual  durante
toda a prática de atividade física;

VIII – não será permitida a utilização dos vestiários, ressalvada a
utilização  dos  banheiros,  desde  que  dotados  de  sabonete  líquido,
toalha de papel e álcool gel 70%;

IX – não será permitida a utilização de bebedouros, de modo que
cada um deverá levar seu recipiente individual com água, que não
poderá ser compartilhado;

X – os cabelos longos deverão permanecer presos;

XI – não será permitido o compartilhamento de raquetes e bolinhas
na prática desportiva de tênis;

XII  –  as  raquetes,  bolinhas  e  demais  utensílios  necessários  às
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práticas  desportivas  deverão  ser  obrigatoriamente  higienizados
com álcool 70% antes e depois de cada utilização;

XIII – a utilização de piscina será permitida com uso obrigatório de
toca, conservando-se o distanciamento social com no máximo um
nadador por 5m² (cinco metros quadrados);

XIV  –  não  poderá  haver  fila  de  espera  ou  qualquer  tipo  de
aglomeração  no  interior  do  estabelecimento,  tampouco  a
permanência  de  pessoas  ao  redor  das  quadras  e  campos,  exceto
para aqueles que necessitem de acompanhamento, limitado a um
acompanhante;

XV – não será permitido qualquer tipo de aglomeração ao redor
das  piscinas,  autorizado  banho  de  sol,  desde  que  respeitado  o
distanciamento mínimo de 2 metros;

XVI  –  não  estão  liberadas  as  áreas  recreativas,  playground,
brinquedos, eventos sociais, culturais, recreativos, e as saunas;

XVII – o atendimento administrativo e da secretaria fica liberado,
seguindo as recomendações de distanciamento e higiene;

XVIII  –  não  estão  permitidas  partidas,  disputas  ou  qualquer
dinâmica de prática que gere contato físico entre os participantes,
tais como futebol, vôlei, basquete e demais esportes coletivos e/ou de
contato;

XIX  –  as  quadras  de  futebol,  vôlei  e  basquete  ficam  liberadas
apenas  para  condicionamento  físico,  mantendo o  distanciamento
exigido e agendamento prévio.

§ 1º. Aplicam-se às dependências do estabelecimento, segundo suas
naturezas e atividades, no que couber, os demais regramentos do
presente  decreto,  bem  como  dos  demais  decretos  municipais
vigentes, e os protocolos sanitários específicos do Plano São Paulo,
disponíveis no sítio do Governo do Estado.

§ 2º. É de responsabilidade do representante legal, do responsável
técnico e dos profissionais do estabelecimento a aplicação e controle
das determinações  contidas neste  artigo,  bem como a orientação
aos  associados  e  atletas  e  a  divulgação  ampla  das  regras  de
frequência.
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§  3º.  O  descumprimento  das  disposições  contidas  neste  artigo
ensejará sanções administrativas, cíveis ou criminais, bem como a
aplicação  das  multas  estabelecidas  pelo  Decreto  Municipal  nº
5.215/2020.

Art. 3º – Fica acrescentado ao Decreto n° 5.228 de 29 de
maio de 2020 o seguinte Artigo 7º-D com a seguinte redação:

Art.  7º-D –  Quando  a  região  em  que
Matão/SP  está  inserida  (região  III  –  Araraquara/São  Carlos)
estiver classificada como Fase 4 – Verde, a capacidade máxima de
funcionamento  dos  estabelecimentos  descritos  no  artigo7º-C deste
Decreto será aumentada para 60% (sessenta por cento).

Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de 05 de
agosto de 2020.

Palácio da Independência, aos 05 de agosto de 2.020.

JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
                          Prefeito de Matão
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