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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº  15.497, DE 30 DE JUNHO DE 2.021

Decreta a prorrogação da quarentena no Município de Bauru, no contexto da 
pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus).

A PREFEITA 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  o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2.020, que reconhece, para os fins do 

art. 65, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2.000, a ocorrência do Estado 
de Calamidade Pública no Brasil;

Considerando  a Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 2.020, por meio da qual o Ministro de 
Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;

Considerando  que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020, ao dispor sobre medidas 
para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual 
abrange a “restrição de atividades [...] de maneira a evitar possível contaminação ou 
propagação do coronavírus”;

Considerando  o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2.020, em especial o rol 
de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e 
segurança;

Considerando  o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2.020, que reconhece Estado de 
Calamidade Pública decorrente da pandemia da COVID-19, que atinge o Estado de 
São Paulo e dá outras providências correlatas;

Considerando  o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2.020, que decreta quarentena no 
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19, e outras providências 
correlatas;

Considerando  Decreto Estadual 65.014, de 10 de junho de 2020, que estende o prazo da quarentena 
de que trata o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2.020, e dá outras 
providências correlatas;

Considerando  o Decreto Municipal nº 14.664, de 20 de março de 2.020, que declara Situação 
de Emergência em Saúde Pública no Município de Bauru e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19, no âmbito do Poder 
Executivo do Município de Bauru, prorrogada pelo Decreto nº 15.332, de 17 de 
março de 2.021 e alterado pelo Decreto Municipal nº 15.369, de 09 de abril de 2.021;

Considerando  o Decreto Municipal nº 14.695, de 29 de março de 2.020, que declara Situação 
de Calamidade Pública no Município de Bauru para enfrentamento da pandemia 
decorrente da COVID-19 e dispõe sobre medidas adicionais, prorrogado pelo 
Decreto Municipal nº 15.294, de 18 de fevereiro de 2.021;

Considerando o Plano São Paulo e o Pacto Regional, que realizam o monitoramento da situação 
epidemiológica do Município de Bauru e da região da DRS VI, e instituem 
regramentos aplicáveis à quarentena;

Considerando a Recomendação do Comitê Gestor de Enfrentamento à COVID-19, instituído 
pelo Decreto 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  Fica prorrogado até 15 de julho de 2.021 o período da quarentena no Município 

de Bauru, consistente em restrição de atividades, de maneira a evitar a possível 
contaminação ou propagação do Novo Coronavírus, nos termos do Decreto Estadual 
nº 64.881, de 20 de março de 2.020 e suas ulteriores alterações, de acordo com o 
Plano São Paulo.

Art. 2º No âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, com exceção dos serviços essenciais 
da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, os 
atendimentos serão realizados preferencialmente na seguinte ordem:
I -   teleatendimento;
II -   webmail;
III -  impossibilitado os atendimentos previstos nos incísos “I” e “II” será 

efetuado o atendimento presencial, previamente agendados.
Art. 3º Todos os estabelecimentos de comércio e serviço autorizados a funcionar de maneira 

presencial deverão adotar as seguintes medidas sanitárias:

I -  Intensificar as ações de limpeza;
II -  Manter distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoas em todos os 

ambientes de permanência, incluindo os espaços de trabalho, os espaços de 
convivência, os de permanência eventual; 

III -  Rever turnos de trabalho, a fim de evitar aglomerações de funcionários em 
horários de refeição ou de entrada e saída no estabelecimento, tomando 
medidas para evitar também a aglomeração em áreas externas ao mesmo;

IV -  Disponibilizar álcool em gel 70% em todos os ambientes do estabelecimento 
onde houver circulação de pessoas; 

V -  Promover a limpeza das superfícies de trabalho com álcool em gel 70% no 
início e ao final de cada turno; 

VI -  Utilizar somente itens descartáveis ou de uso exclusivamente individual 
para consumo ou higiene, como copos e toalhas;

VII -  Adotar, preferencialmente, a ventilação natural dos ambientes, com a 
finalidade de promover a renovação do ar;

VIII -  Todas as atividades que puderem ser realizadas de maneira remota, devem 
ser executadas em sistema de home office.

§ 1º  Os estabelecimentos que possuam acima de 50 funcionários trabalhando sob regime 
presencial deverão aferir a temperatura dos funcionários no início e ao final de cada 
turno de trabalho. 
I -  Os estabelecimentos cujo protocolo específico determine a obrigatoriedade 

ou a recomendação de efetuar o controle de temperatura de pessoas na 
entrada deverão proibir o acesso daquelas que apresentarem temperatura 
corpórea acima de 37,8 graus centígrados, conforme orientação da 
Organização Mundial da Saúde.

§ 2º  Fica proibida a permanência de pessoas no ambiente de trabalho que apresentem 
sintomas gripais ou febre. 

Art. 4º Todos os estabelecimentos e serviços autorizados a atender ao público deverão 
adotar, além das medidas contidas do art. 3º, as seguintes providências adicionais: 
I -  Disponibilizar álcool em gel 70% para cada mesa ou guichê de atendimento, 

para uso de funcionários e clientes; 
II -  Realizar a assepsia de cada mesa ou guichê, ao final de cada atendimento, 

com a desinfecção dos pontos de contato em geral, como botões e máquinas 
de cartão, utilizando álcool 70%; 

III -  Promover medidas para evitar aglomerações de pessoas e resguardar o 
cumprimento da distância mínima de 1,5 metros entre pessoas, inclusive nos 
ambientes de espera, em filas e áreas externas ao estabelecimento utilizadas, 
quando utilizada por seus usuários;

IV -  Realizar orientação, por meio de cartazes, faixas, fitas e elementos de 
sinalização no solo, para delimitar e resguardar o cumprimento da distância 
mínima de 1,5 metros entre pessoas, em filas e locais de espera, a fim de 
evitar aglomerações; 

V -  Implantar estratégias de gestão e controle dos pontos de espera utilizados 
pelo público para ingressar no estabelecimento, tomando medidas efetivas 
para evitar aglomerações, ainda que ocorram em áreas externas ao 
estabelecimento;

VI -  Implantar barreira física, por meio de cordões de isolamento, sinalização 
indicativa ou elementos de obstrução, para orientar o distanciamento mínimo 
de 1,5 metros entre o atendente e o cliente em pontos de atendimento ao 
público;

VII -  Realizar a assepsia periódica dos caixas eletrônicos denominados de 24 
horas, com a desinfecção dos pontos de contato em geral, utilizando álcool 
70%;

VIII -  É proibida a permanência de clientes em salas de espera, devendo adotar 
medidas para informar quanto à proibição de permanência de clientes no 
local, com a fixação de cartazes dentro e fora do estabelecimento;

IX -  No caso de transporte de passageiros aumentar a frequência de limpeza e 
desinfecção de superfícies, equipamentos, estofamentos, carpetes, capacetes 
e objetos compartilhados entre pessoas;

X -  No caso de ônibus, a limpeza e desinfecção de superfícies, equipamentos, 
estofamentos, carpetes e objetos compartilhados entre pessoas, deverá 
ocorrer ao final de cada linha/percurso;

XI -  Recomendação de que todos os veículos de transporte de passageiros 
circulem somente com passageiros sentados em assentos e preferencialmente 
com as janelas abertas, com a finalidade de promover a renovação do ar.

Art. 5º  Fica autorizada a retomada gradual do atendimento presencial ao público, nos 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços e atividades não essenciais. 
I -  Atividades comerciais: deverão realizar controle e contingenciamento 

dos clientes, obedecendo ao distanciamento de 7m² para cada cliente, 
respeitada a capacidade de no máximo 30% (trinta por cento) da ocupação 
do estabelecimento. O atendimento presencial poderá ocorrer das 6h às 
21h. Deverão ser observados rigorosamente os protocolos sanitários de 
biossegurança;

II -  Atividades Religiosas: permitida a realização de cerimônias e cultos 
religiosos com restrições, desde que seguidos rigorosamente todos os 
protocolos de higiene e distanciamento social, obedecendo ao distanciamento 
de 7m² para cada pessoa, respeitada a capacidade de no máximo 30% (trinta 
por cento) da ocupação do local;

III -  Restaurantes e Similares: deverão realizar controle e contingenciamento 
dos clientes, obedecendo ao distanciamento de 7m² para cada cliente, 
respeitada a capacidade de no máximo 30% (trinta por cento) da ocupação 
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do estabelecimento. O atendimento presencial poderá ocorrer das 6h às 
21h. Deverão ser observados rigorosamente os protocolos sanitários de 
biossegurança;

IV -  Salão de Beleza e Barbearia: deverão realizar controle e contingenciamento 
dos clientes, obedecendo ao distanciamento de 7m² para cada cliente, 
respeitada a capacidade de no máximo 30% (trinta por cento) da ocupação 
do estabelecimento. O atendimento presencial poderá ocorrer das 6h às 
21h. Deverão ser observados rigorosamente os protocolos sanitários de 
biossegurança;

V -  Atividades Culturais: deverão realizar controle e contingenciamento 
de pessoas, obedecendo ao distanciamento de 7m² para cada pessoa, 
respeitada a capacidade de no máximo 30% (trinta por cento) da ocupação 
do estabelecimento. O atendimento presencial poderá ocorrer das 6h às 
21h. Deverão ser observados rigorosamente os protocolos sanitários de 
biossegurança;

VI -  Academias: deverão realizar controle e contingenciamento dos alunos, 
obedecendo ao distanciamento de 7m² para cada pessoa, respeitada 
a capacidade de no máximo 30% (trinta por cento) da ocupação do 
estabelecimento. O atendimento presencial poderá ocorrer das 6h às 
21h. Deverão ser observados rigorosamente os protocolos sanitários de 
biossegurança;

VII -  Quadras e Campos Esportivos Privados: deverão realizar controle e 
contingenciamento de participantes ao mínimo necessário, devendo ocorrer 
sem público, sendo dispensado o uso de máscaras às pessoas que estejam 
na prática da atividade. O funcionamento do estabelecimento poderá 
ocorrer das 6h às 21h. Deverão ser observados rigorosamente os protocolos 
sanitários de biossegurança 

VIII -  Parques Municipais: Autorizado o funcionamento entre 6h e 18h, observados 
rigorosamente os protocolos sanitários de biossegurança.

§ 1º Os atendimentos através das modalidades delivery e drive thru ficam autorizados em 
qualquer horário.

§ 2º Fica proibido a comercialização de produtos na modalidade “take-away” (retirada no 
balcão) após as 21h.

Art. 6º Fica vedada a prática de esportes coletivos em quadras e campos esportivos públicos.
Art. 7º Fica proibida, em qualquer modalidade, a comercialização de bebida alcoólica das 

21h às 06h. 
Art. 8º Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em praças, ruas, ou qualquer outro 

espaço público.
Art. 9º  Os serviços funerários devem seguir normas específicas estabelecidas pelo Ministério 

da Saúde e pela Vigilância Sanitária.
Art. 10 Ficam proibidas as visitas em instituições de longa permanência para idosos, exceto 

a pacientes em cuidados paliativos e em fase terminal.
Art. 11 Ficam autorizadas visitas e acompanhantes em hospitais para pacientes não Covid, 

devendo cumprir regulação a ser estabelecida pelas instituições hospitalares.
Art. 12 Fica obrigatório o uso de máscaras para proteção das vias respiratórias (boca e nariz):

I -  Nos estabelecimentos comerciais, de prestação de serviços e industriais;
II -  Nos edifícios e logradouros públicos, incluindo praças, calçadas e ruas;
III -  No serviço de transporte de passageiros, público ou privado.

Parágrafo único. O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica ao interior de veículos 
automotores de uso pessoal.

Art. 13 O Comitê Gestor de Enfrentamento à COVID-19, instituído pelo Decreto Municipal 
nº 14.664, de 20 de março de 2.020, manterá o monitoramento da pandemia da 
COVID-19 no Município de Bauru, em especial quanto aos efeitos da suspensão 
gradual e regionalizada de restrições de serviços e atividades nas condições 
estruturais e epidemiológicas, podendo elaborar novas recomendações, a qualquer 
tempo, inclusive rever as restrições aplicadas à quarentena.

Art. 14  A Secretaria Municipal de Saúde, por decisão de seu Secretário, está autorizada 
a determinar medidas de isolamento domiciliar às pessoas diagnosticadas com a 
COVID-19, nos termos do disposto nos artigos 67 e seguintes do Código Sanitário 
do Município de Bauru (Lei Municipal nº 3.832, de 30 de dezembro de 1.994), pelo 
período e condições cabíveis, tendo em vista os interesses da saúde coletiva.

Art. 15 O descumprimento das proibições e o não atendimento às obrigações impostas para 
a quarentena de que tratam o presente Decreto poderão resultar em advertência, 
imposição de multa, interdição e cassação do alvará, além da aplicação de medidas 
cíveis e criminais cabíveis, nos termos da legislação vigente.

Art. 16 As demais normas regulamentares do enfrentamento à pandemia do Novo 
Coronavírus deverão ser obedecidas subsidiariamente a este Decreto, em especial o 
Decreto Estadual nº 64.881, de 20 de março de 2.020 e suas ulteriores alterações.

Art. 17 Este Decreto entra em vigor em 01 de julho de 2.021.
Bauru, 30 de junho de 2.021.

SUÉLLEN SILVA ROSIM
PREFEITA MUNICIPAL

GUSTAVO RUSSIGNOLI BUGALHO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ORLANDO COSTA DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I – INFRAÇÕES E PENALIDADES
SEÇÃO I - DAS PENALIDADES

Art. 1º A não observância dos protocolos específicos será considerada infração sanitária, nos 
termos das legislações federal, estadual e municipal, e será punida, sem prejuízo das 
sanções de natureza civil ou penal cabíveis, alternativa ou cumulativamente, com as 
penalidades previstas no Código Sanitário Municipal, Lei Municipal nº 3.832, de 30 
de dezembro de 1.994:
I -  Advertência;
II -  Multa;
III -  Interdição parcial ou total do estabelecimento.

§ 1º As penalidades previstas nos incisos I a III do caput poderão ser aplicadas pelas 
autoridades da Vigilância Sanitária Municipal, pelos fiscais convocados ao 
enfrentamento da Covid-19 e pela Polícia Militar em atividade delegada.  

§2º    O fiscal, após constatar o desrespeito às regras do presente decreto, em caso de 
infração leve, emitirá orientação escrita, em duas vias, ao estabelecimento, que ficará 
registrada.  

§3º Emitidas duas orientações escritas ao estabelecimento, se este voltar a incidir em 
desrespeito às regras do decreto, deverá ser lavrado auto de infração e emitida multa 
ou determinada a interdição da atividade do estabelecimento.

§4º Infrações gravíssimas ficam sujeitas à aplicação das penas de multa e interdição sem 
emissão de advertência prévia.

 
§ 5º Em caso de reincidência de infração grave ou em caso de infração gravíssima, poderá 

haver a cassação do alvará de funcionamento.
SEÇÃO II – DA APLICAÇÃO DE MULTA

Art. 2º Os estabelecimentos que descumprirem os protocolos sanitários previstos serão 
penalizados com multa, a seguir discriminada:

DESRIÇÃO DA INFRAÇÃO
VALORES DE MULTA (R$)

LEVE GRAVE GRAVÍSSIMA
Não controlar o acesso de pessoas no estabelecimento. R$ 820,22

Não fixar a placa no estabelecimento com a lotação 
máxima autorizada. R$ 820,22

Não sinalizar ou sinalizar de forma irregular filas e locais 
suscetíveis a concentração de pessoas. R$ 820,22

Não disponibilizar itens obrigatórios de higiene pessoal 
previstos nos protocolos específicos ou disponibilizá-los 

em quantidade insuficiente.
R$ 1.757,61

Não realizar ou realizar de forma inadequada as 
providências de sanitização previstas nos protocolos 

específicos.
R$ 1.757,61

Não realizar a medição obrigatória de temperatura. R$ 820,22
Propiciar aglomeração ou não tomar medidas para 

assegurar o distanciamento social. R$ 6.678,86

Não realizar qualquer das ações de comunicação previstas 
nos protocolos específicos. R$ 820,22

Manter clientes em sala de espera. R$ 1.757,61
Permitir a entrada de pessoas que não estejam utilizando 

máscara em estabelecimentos ou manter pessoas no 
estabelecimento sem os equipamentos de proteção 

individual exigidos nos protocolos específicos. 

R$ 1.757,61

Permitir pessoas em pé em restaurantes e congêneres sem 
o uso de máscaras de proteção individual R$ 1.757,61

Permitir a entrada de pessoas que não estejam utilizando 
máscara no transporte coletivo. R$ 1.757,61

Transitar sem máscara em locais públicos ou locais 
privados que possuem obrigatoriedade de uso de máscara 

(aplicável à pessoa sem máscara).
R$ 820,22

Realizar eventos suscetíveis à aglomeração de pessoas, 
em desacordo com as normas deste decreto. R$ 6.678,86

Realizar atendimento ao público em estabelecimentos não 
autorizados para essa atividade ou em desacordo com os 

horários estabelecidos nos protocolos específicos.
R$ 6.678,86

Consumir bebida alcoólica em espaços públicos. R$ 820,22
Comercializar bebida alcoólica em horário não permitido. R$ 6.678,86

Permitir o consumo de alimentos ou bebidas em 
desacordo com o decreto. R$ 6.678,86

Consumir alimentos ou bebidas dentro de 
estabelecimentos, em desacordo com o decreto. R$ 820,22

Descumprir qualquer outra medida prevista nos 
protocolos específicos não previstas nos demais itens. R$ 820,22
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