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DECRETO N° 3.566, 21 de Agosto de 2020.

"DISPOE

SOBRE

ECONÓMICAS

NO

A

RETOMADA

MUNICÍPIO

DE

GRADATIVA

BRAÚNA/SP,

DAS
E

ATIVIDADES
DA

OUTRAS

PROVIDENCIAS."
Flávio Adalberto Ramos Giussani, Prefeito do Município de Braúna/SP, no

uso de suas atribuições legais e da competência que Ihe é conferida por lei.

DECRETA:
Considerando que o Governo do Estado de São Paulo instituiu, por meio de Decreto

n° 64.994/2020, o Plano São Paulo com o objetivo de implementar

avaliar as ações e

medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
Considerando que a 11° (décima primeira) atualização do Plano São Paulo,
classificou novamente a Região de Araçatuba na Fase 3, de Flexibilização; e

Considerando a necessidade de conferir tratamento uniforme às medidas restritivas

que vem sendo adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo junto aos munícipios,
DECRETA:
Art. 1°
Fica recepcionado, no âmbito do Municipio de Braúna, a 11° (décima
primeira) atualização do Plano São Paulo, em que classifica o Municipio de Braúna,

Região de Araçatuba, na Fase 3, de Flexibilização.
Art. 2

Fica permitida, com horário reduzido, a reabertura gradativa das seguintes

atividades e seguimentos não essenciais:

1- Comércio em geral, observadas as seguintes restrições:

a) Capacidade 40% (quarenta por cento) limitada;
b) Horário reduzido, de 08h interruptas, de segunda a sábado, entre as 10h às 18h,

c) Adoção dos protocolos sanitários padrões e setoriais específicos.
II- Serviços observados as seguintes restrições:

a) Capacidade 40% (quarenta por cento) limitada;
b) Horário reduzido, de 08h interruptas, de segunda a sábado, entre as 10h às 18h,
c) Adoção dos protocolos sanitários padrões e setoriais especificos.

Ill- Bares, restaurantes e similares, observadas as seguintes restriçõe
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Art. 4 - Os casos omissos neste Decreto deverão ser avaliados pelo gabinete de
crise constituídos nos termos do Decreto Municipal N° 3.477/2020.

Art. 5° - 0 presente decreto entra em vigor na data de sua publicação revogando
disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Braúna, 21 de Agosto de 2020.

Flávio Adalberto Ramos Giussani
Prefeito Municipal.

Registrado e Publicado no mural do Paço Municipal na data supracitada.
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