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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 14.895, DE 21 DE JULHO DE 2.020

Inclui os Quadros “Comércio em Geral”, “Shopping Centers”, 
“Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Congêneres”, “Food Trucks, Traillers, 
Carrinhos de Lanche, Barracas de Pastel e Congêneres”, “Academias e Centros 
Esportivos” e “Estética e Beleza” ao Anexo II do Decreto Municipal n° 14.883, de 
11 de julho de 2.020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e na Lei Federal 
n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020; e
Considerando  a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2161660-

71.2020.8.26.0000, proposta pelo Procurador Geral de Justiça do 
Estado de São Paulo, e que proferiu decisão de concessão liminar 
com efeito “ex nunc”, para suspender a validade da Lei Municipal 
n° 7.354, de 09 de julho de 2.020;

Considerando  o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2.020, que 
institui o Plano São Paulo e que estabelece, em seu art. 7º, que os 
municípios paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e verde, 
cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o 
permitirem, poderão autorizar, mediante ato fundamentado de seu 
Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público 
de serviços e atividades não essenciais;

Considerando  que o Município de Bauru integra a região da DRS VI, classificada 
atualmente na fase laranja do Plano São Paulo;

Considerando  a necessidade de estabelecer protocolos sanitários aplicáveis às 
atividades que estavam sendo reguladas pela Lei Municipal n° 
7.354, de 09 de julho de 2.020, compatibilizando-as ao Plano São 
Paulo;

Considerando a Recomendação do Comitê Gestor de Enfrentamento à COVID-19, 
instituído pelo Decreto Municipal nº 14.664, de 20 de março de 
2.020, decorrente do monitoramento da pandemia da COVID-19 no 
Município de Bauru e dos recentes índices de contaminação,

D E C R E T A
Art. 1º  Ficam incluídos os Quadros “Comércio em Geral”, “Shopping 

Centers”, “Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Congêneres”, 
“Food Trucks, Traillers, Carrinhos de Lanche, Barracas de Pastel 
e Congêneres”, “Academias e Centros Esportivos” e “Estética e 
Beleza” ao Anexo II do Decreto Municipal n° 14.883, de 11 de julho 
de 2.020.

COMÉRCIO EM GERAL
Autorizado o atendimento ao público, com restrições e sem prova de produtos. 
Horário reduzido de atendimento ao público: das 10h às 16h, de quarta a sábado. 
Demais horários fica autorizado serviço de entrega em domicílio (delivery) e serviço 
de entrega em veículos (drive thru). Proibido o atendimento de clientes na porta ou 
dentro do estabelecimento fora dos horários permitidos. Fixar em local visível, na 
entrada do estabelecimento, a lotação máxima autorizada.

Distanciamento 
Social

• Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de 
um cliente para cada 7m² de área de compras, ou até 20% 
da capacidade prevista no Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB), prevalecendo o que for mais restritivo.

• Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a 
lotação máxima autorizada.

• Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.

• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.

Higiene Pessoal

• Proibido o uso de provadores ou a prova de qualquer tipo de 
produto no interior das lojas.

• Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde 
houver circulação de pessoas.

• Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar 
álcool em gel em cada ponto de atendimento.

• Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratórias.

Sanitização de 
Ambientes

• Limpar com maior frequência todos os ambientes. 
• Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 

de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.
• Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de 

mão com jatos de ar.
• Promover a limpeza de máquinas de cartão e outras superfícies 

de contato de clientes, após o uso de cada cliente. 
• Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes, 

com a finalidade de promover a renovação do ar.

Comunicação

• Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e 
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à 
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.

• Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes 
dizeres: “Local com risco de contágio por Coronavirus”.

• Não realizar campanhas promocionais que possam gerar 
aglomeração de pessoas, recomendando-se que sejam 
estimuladas as vendas promocionais por plataformas digitais, 
com entrega por delivery.

Monitoramento

• Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração 
e de acesso de público, e assegurar o cumprimento do 
distanciamento social.

• Medir a temperatura de trabalhadores e clientes na entrada 
do estabelecimento, sendo medida obrigatória para lojas com 
grande circulação de pessoas com mais de 800m² de área 
construída, e recomendável para as demais.

SHOPPINGS CENTERS
Autorizado o atendimento ao público, com restrições e sem prova de produtos. 
Cinemas, espaços de entretenimento, e outros espaços de convivência devem 
permanecer fechados. Horário reduzido de atendimento ao público: das 14h às 20h, 
de quarta a sábado. Demais horários fica autorizado serviço de entrega em domicílio 
(delivery) e serviço de entrega em veículos (drive thru). Fixar em local visível, na 
entrada do shopping e das lojas, a lotação máxima autorizada. Estabelecimentos de 
alimentação podem funcionar com a comercialização de produtos embalados para 
viagem, para retirada no balcão (nos horários de abertura do shopping) ou venda por 
delivery. 
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Distanciamento 
Social

• Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se até 20% da 
capacidade prevista no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB).

• Controlar o acesso de pessoas nas lojas, autorizando-se a 
entrada de um cliente para cada 7m² de área de compras.

• Fixar em local visível, na entrada do shopping e na frente de 
cada loja, a lotação máxima autorizada.

• Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas.

• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas

• Suspender serviço de fornecimento de carrinhos de bebê ou 
itens similares de uso compartilhado. 

• Restringir o uso de elevadores apenas para cargas e para 
famílias com pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou com 
carrinhos de bebê.

Higiene Pessoal

• Proibido o uso de provadores ou a prova de qualquer tipo de 
produto no interior das lojas.

• Disponibilizar álcool em gel em todos os corredores, lojas e em 
todos os ambientes onde houver circulação de pessoas.

• Em guichês e pontos de atendimento de clientes, disponibilizar 
álcool em gel em cada ponto de atendimento.

• Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratórias.

Sanitização de 
Ambientes

• Limpar com maior frequência todos os ambientes, incluindo 
elevadores, corrimões e pontos de contato do público.

• Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.

• Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão 
com jatos de ar.

• As lojas devem promover a limpeza de máquinas de cartão, 
alças de carrinhos e cestas, e outras superfícies de contato de 
clientes, após o uso de cada cliente. 

Comunicação

• Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e 
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à 
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.

• Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes 
dizeres: “Local com risco de contágio por Coronavirus”.

• Não realizar campanhas promocionais que possam gerar 
aglomeração de pessoas, recomendando-se que sejam 
estimuladas as vendas promocionais por plataformas digitais, 
com entrega por delivery.

Monitoramento

• Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração 
e de acesso de público, e assegurar o cumprimento do 
distanciamento social.

• Obrigatória a medição de temperatura de trabalhadores e 
clientes na entrada do shopping. 

RESTAURANTES, BARES, LANCHONETES E CONGÊNERES
Proibido o consumo no local. Podem oferecer apenas alimentos embalados para 
viagem, para retirada no balcão, venda por drive thru ou delivery. Serviços de 
retirada no balcão e drive thru devem ser encerrados até às 23h. Após esse horário 
está permitido apenas serviço de entrega em domicílio (delivery).

Distanciamento 
Social

• Podem receber clientes apenas para a retirada de alimentos 
para viagem, devendo ser mantido o distanciamento mínimo 
de 1,5 metros entre pessoas.

• Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de um 
cliente para cada 7m² de área destinada aos clientes.

• Salões de refeição devem permanecer interditados e as mesas 
e cadeiras devem ser recolhidas.

• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.

• Fixar em local visível, na entrada do estabelecimento, a lotação 
máxima autorizada.

• Estabelecimentos situados à beira de rodovia podem 
disponibilizar área de alimentação EXCLUSIVA para viajantes 
e caminhoneiros, devendo:

• Disponibilizar até 10 mesas para consumo individual.

• As cadeiras devem ser posicionadas com distância mínima 
de 1,5 metros.

• Fixar placa informativa com os seguintes dizeres: 
“Atendimento exclusivo para viajantes e caminhoneiros. 
Sujeito à multa.”

Higiene Pessoal

• Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde 
houver circulação de pessoas.

• Implantar rotina de higienização pessoal e uso de aventais para 
todos os trabalhadores do estabelecimento, antes da realização 
de qualquer procedimento ou da manipulação de alimentos.

• Uniformes dos trabalhadores devem ser higienizadas 
diariamente e vestidos apenas no ambiente de trabalho.

• Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratórias.

Sanitização de 
Ambientes

• Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.

• Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de 
mão com jatos de ar.

• Promover a limpeza de máquinas de cartão e outras superfícies 
de contato de clientes, após o uso de cada cliente. 

• Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes, 
com a finalidade de promover a renovação do ar.

Comunicação

• Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e 
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à 
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.

• Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes 
dizeres: “Local com risco de contágio por Coronavirus”.

• Orientar o cliente para o uso do álcool em gel ou lavagem de 
mãos antes das refeições.

Monitoramento
• Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração 

e de acesso de público, e assegurar o cumprimento do 
distanciamento social.

FOOD TRUCKS, TRAILLERS, CARRINHOS DE LANCHE, BARRACAS 
DE PASTEL E CONGÊNERES

Proibido o consumo no local. Podem oferecer apenas alimentos embalados para 
viagem, para retirada no balcão, venda por drive thru ou delivery. Proibido o 
funcionamento das 23h às 5h.

Distanciamento 
Social

• Podem receber clientes apenas para a retirada de alimentos para 
viagem, devendo ser mantido o distanciamento mínimo de 1,5 
metros entre pessoas, inclusive entre trabalhadores dentro dos 
equipamentos.

• Sinalizar filas e locais suscetíveis a concentração de pessoas.

Higiene Pessoal

• Disponibilizar álcool em gel para trabalhadores e clientes. 

• Implantar rotina de higienização pessoal e uso de aventais 
para todos os trabalhadores, antes da realização de qualquer 
procedimento ou da manipulação de alimentos.

• Uniformes dos trabalhadores devem ser higienizadas 
diariamente.

• Obrigatório uso de máscaras faciais para cobertura das vias 
respiratórias.
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Sanitização de 
Ambientes

• Intensificar as ações de limpeza dos equipamentos e superfícies.

• Promover a limpeza de máquinas de cartão e outras superfícies 
de contato de clientes, após o uso de cada cliente. 

Comunicação

• Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e 
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à 
Covid-19.

• Orientar o cliente para o uso do álcool em gel ou lavagem de 
mãos antes das refeições.

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e o 
cumprimento do distanciamento social.

ACADEMIAS E CENTROS ESPORTIVOS
Proibido atendimento ao público em seu interior, exceto para condicionamento 
físico de pessoas em tratamento de saúde, sendo neste caso obrigatório atestado 
médico específico e atualizado para a atividade durante a pandemia, com referência a 
impossibilidade de suspensão do tratamento. Pode realizar atividades ao ar livre sem 
contato físico direto entre pessoas e que não gerem aglomeração. 

Distanciamento 
Social

• Controlar o acesso de pessoas, autorizando-se a entrada de um 
cliente para cada 7m², ou até 20% da capacidade prevista no 
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), prevalecendo 
o que for mais restritivo.

• Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas em todas as 
atividades físicas e em todos os ambientes, ressalvadas situações 
que exijam proximidade para realização de procedimentos, 
guardadas todas as medidas de prevenção.

• Organizar horários especiais para pessoas com 60 anos ou mais, 
preferencialmente nos primeiros horários de atendimento do dia.

• Proibir atividades físicas na modalidade de circuitos e outras que 
adotem a prática do compartilhamento dos equipamentos.

Higiene Pessoal

• Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde houver 
circulação de pessoas.

• Obrigatório borrifador de álcool 70% para uso de cada usuário 
com a disponibilização de pano ou papel toalha descartável para 
ser utilizado na limpeza dos equipamentos, antes e após o uso.

• Proibido o uso de vestiários.

• Proibido o uso de magnésio.

• Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e alunos 
para cobertura das vias respiratórias, inclusive durante os 
exercícios, exceto durante atividades aquáticas.

Sanitização de 
Ambientes

• Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade de 
sabão, álcool em gel e toalhas de papel.

• Limpar com maior frequência todos os ambientes.

• Limpar todos os aparelhos após o uso de cada cliente. 

• Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes, 
com a finalidade de promover a renovação do ar.

Comunicação

• Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e 
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à 
Covid-19.

• Orientar o cliente para o uso do álcool em gel ou lavagem de 
mãos antes das refeições.

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de aglomeração e o 
cumprimento do distanciamento social.

ESTÉTICA E BELEZA
Devem permanecer de portas fechadas, autorizando-se apenas o atendimento 
individual com hora marcada, um cliente por profissional, sem espera.

Distanciamento 
Social

• Exclusivo para atendimento individual, um cliente por 
profissional.

• Proibida a permanência de clientes em sala de espera.

• Manter distância mínima de 1,5 metros entre pessoas, 
ressalvadas situações que exijam proximidade para realização 
de procedimentos, guardadas todas as medidas de prevenção.

• Recomenda-se que seja desestimulada a permanência de 
acompanhantes.

Higiene Pessoal

• Disponibilizar álcool em gel em todos os ambientes onde 
houver circulação de pessoas.

• Lavar as mãos com água e sabão antes e após cada atendimento.

• Trabalhadores devem utilizar luvas, óculos (ou face shield) e 
avental.

• Obrigatório uso de máscaras faciais para trabalhadores e 
clientes para cobertura das vias respiratórias.

Sanitização de 
Ambientes

• Manter banheiros sempre higienizados e com disponibilidade 
de sabão, álcool em gel e toalhas de papel.

• Inutilizar bebedouros de água corrente e higienizadores de mão 
com jatos de ar.

• Promover a desinfecção/esterilização de escovas, pinceis e 
outros utensílios a cada atendimento.

• Promover a limpeza de máquinas de cartão, macas, cadeiras 
e outras superfícies de contato de clientes, após o uso de cada 
cliente. 

• Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes, 
com a finalidade de promover a renovação do ar.

Comunicação

• Realizar, no momento do agendamento do cliente, o 
questionamento quanto à presença de sintomas respiratórios, e 
não proceder com agendamento em caso positivo.

• Realizar campanhas de conscientização, para trabalhadores e 
clientes, quanto ao uso de máscaras e medidas de prevenção à 
Covid-19, com a fixação de informativos em locais visíveis.

• Fixar, em locais visíveis, informativos com os seguintes dizeres: 
“Local com risco de contágio por Coronavirus”.

Monitoramento • Designar responsáveis para fazer o controle de acesso de 
público, e assegurar o cumprimento do distanciamento social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 22 de julho de 2.020.
Bauru, 21 de julho de 2.020.
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