DECRETO N. 2176/2020, DE 01 DE ABRIL DE 2020.
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO DO
DECRETO MUNICIPAL N.º 2169/2020, DE 20 DE MARÇO DE
2020, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CONSIDERANDO o teor do Decreto Estadual n.º 64.881/2020, de 22 de Março de 2020,
que decretou quarentena em todo Estado de São Paulo, e, ao mesmo classificou as
atividades tidas como essenciais;
CONSIDERANDO a omissão no artigo 2º do Decreto Estadual n.º 64.881/2020, de 22
de Março de 2020, solucionada pelas Deliberações n.ºs 002, de 23 de Março de 2020;
003, de 24 de Março de 2020; 005, de 27 de Março de 2020; e, 006, de 30 de Março de
2020, todas expedidas pelo Comitê Administrativo Extraordinário COVID19 constituído
pelo artigo 3º do Decreto Estadual n.º 64.864/2020, de 16 de Março de 2020;
CONSIDERANDO que as Deliberações flexibilizam conceitos dos atos normativos
expedidos pelo Governo do Estado de São Paulo, ressaltando, inclusive ainda da
necessidade de atos de higienização, distanciamento entre pessoas e disponibilização
de álcool em gel 70% aos clientes.
D E C R E T A:
Art. 1º. - O artigo 5º do Decreto Municipal n.º 2169/2020, de 20 de Março
de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. - São considerados como essenciais os estabelecimentos ou
serviços constantes no Anexo Único deste Decreto”.
Art. 2º. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.
Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal “Waldemar Schwarz”, 01 de Abril de 2020, 30o. Ano da
Emancipação Política e 28º. Ano da Instalação.
Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL
Gleyson Ramos Guimarães Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
Publicado no Diário Oficial do Município.
Gleyson Ramos Guimarães Lima
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

Assinado por 2 pessoas: GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3C24-0DF4-B1DD-A548

OSCAR GOZZI, PREFEITO MUNICIPAL DE TARUMÃ,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS,

01

Supermercados, minimercados ou mercearias;

02

Açougues;

03

Quitandas;

04

Farmácias e Drogarias;

05

Postos de Combustíveis;

06

Estabelecimentos de distribuição de Gás;

07

Hotéis, pousadas e estabelecimentos afins;

08

Lojas de materiais de: construção civil; elétrico; hidráulico; ferragens; madeireira;
vidros; casa de tintas;

09

Clínicas veterinárias e estabelecimentos de saúde animal (“pets shops”);

10

Integralidade da cadeia de abastecimento e logística envolvendo a produção
agropecuária e a agroindústria, incluindo transporte de pessoas e de produtos,
armazenamento, processamento, beneficiamento, manutenção, comercialização,
distribuição e fornecimento de produtos, equipamentos e insumos e a
industrialização de produtos agrícolas, químicos e veterinários;

11

Transporte coletivo e individual de passageiros, de caráter local, intermunicipal ou
interestadual e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo;

12

Lava rápidos;

13

Estacionamentos e/ou locação de veículos;

14

Comercialização de suplementos alimentares, observado o §1º do artigo 2º do
Decreto Municipal n.º 2169/2020, de 20 de Março de 2020;

15

Estabelecimentos comerciais de assistência técnica de produtos eletroeletrônicos;

16

Cabeleireiro ou salões de beleza, mediante agendamento e atendimentos
individualizados, ficando vedada sala de espera no interior do estabelecimento;

17

Lojas de produtos agropecuários e veterinários;

18

Serviços Funerários;

19

Serviços de Construção Civil em Geral;

20

Serviços veterinários;

21

Serviços de entrega ("delivery") e "drive thru" de bares, restaurantes, lanchonetes,
padarias e similares;

22

Oficinas de veículos automotores, borracharias e serviços para manutenção de
bicicletas;

23

Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, odontológicos, fisioterápicos,
laboratoriais, farmacêuticos e hospitalares;

24

Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
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ANEXO ÚNICO
DECRETO N.º 2176/2020

Telecomunicações e internet;

26

Captação, tratamento e distribuição de água;

27

Captação e tratamento de esgoto e lixo;

28

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia;

29

Óticas;

30

Serviços presenciais prestados por Instituições Financeiras autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, na forma por este definida;

31

Serviços de Lotéricas;

32

Serviços Postais;

33

Transporte e entrega de cargas em geral;

34

Serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados
(data center) para suporte de outras atividades previstas neste anexo;

35

Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento
físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da
integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de
reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;

Assinado por 2 pessoas: GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 3C24-0DF4-B1DD-A548

25

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 3C24-0DF4-B1DD-A548
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GLEYSON RAMOS GUIMARÃES LIMA (CPF 320.627.468-06) em 01/04/2020 18:05:08 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

OSCAR GOZZI (CPF 403.647.128-72) em 01/04/2020 18:09:16 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://taruma.1doc.com.br/verificacao/3C24-0DF4-B1DD-A548

