CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

APROVADO POR UNANINIMA
a

MOÇÃO No 023/ L- C)

.

Considerando o decreto publicado pelo Estado n° 65.044 de 03
de julho de 20'O estabelece o limite de horário ate as 17hs,por 6 horas diárias, sendo
que áma das máiores dificuldades de todo o setor têm sido a limitação quanto ao
horário de fechamento das casas — 17hs.
Considerando minimizar os impactos na economia local, de
acordo com os representantes da categoria que encaram entre os setores mais
prejudicados pela flexibilização, em razão do horário estipulado para o setor —
17hs gerou várias demissões, sendo que existem uma média de vinte mil
funcionários no ramo alimentício.
Considerando que 85% do faturamento de restaurantes,
pizzarias, bares e similares são no horário noturno. Que este segmento está
entre os que mais sofreu com a pandemia e o isolamento social.
Considerando que as empresas reduzirão a capacidade de
seus estabelecimentos comerciais, de modo a aumentar o distanciamento social
(mesas, poltronas, bancos etc.)
Considerando que o atendimento via delivery não é
suficiente para arcar com as despesas e manter a folha de pagamento dos
funcionários.
Considerando que as empresas disponibilizaram,
estimularam e providenciaram o uso constante e periódico de produtos de
higiene pessoal, inclusive álcool em gel 70% em favor de seus empregados e da
clientela. Junto aos empregados do setor de limpeza, que superfícies e objetos
sejam limpos e desinfetados com regularidade (mesas, cadeiras, fogões,
utensílios de cozinha etc.) e todo estabelecimento.
Considerando que os estabelecimentos estabeleceram
políticas especificas de proteção aos empregados, orientando-as quanto as
formas de transmissão do vírus, implementando todas as rotinas estabelecidas
pela legislação como uso de luvas, máscaras, toucas, etc, podendo fazer uso de
divulgação interna, afixando cartazes, placas com medidas preventivas em
relação ao COVID-19, segundo o Ministério da Saúde e Organização Mundial da
Saúde.
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Considerando que outros estabelecimentos comercias
(exemplo academias) tiveram o horário de atendimento fracionado e com a
permissão de atendimento no período noturno; portanto é que;
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, faz
veemente APELO ao Excelentíssimo Senhor João Agripino da Costa Dona
Junior, Governador do Estado de São Paulo, no sentido de viabilizar com a
máxima urgência a flexibilização do horário de funcionamento de restaurantes,
pizzarias, bares e similares, atualmente permitido até as 17h, e estenda até o
período noturno — 24hs de acordo com os protocolos de segurança e vigilância
sanitária em nosso município, em atenção ao clamor dos empresários de
restaurantes, bares, pizzarias e similares, e que do deliberado pelo Egrégio
Plenário seja oficiado também ao Excelentíssimo Senhor Marcus Melo, Prefeito
de Mogi das Cruzes, dando —lhes ciência do inteiro teor do presente trabalho
legislativo.
Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda,14 de julho de 2020
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CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

Mogi das Cruzes, em 16 de julho de 2020.

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 131/20
Ref. Moção n.° 025/20.

Senhor Governador:

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às
mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MoçÃo N. 025/20, de autoria do Nobre
Vereador José Francimário Vieira de Macedo, com número regimental de assinaturas, a
qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade.

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência,
os protestos de minha alta estima e apreço.
Atenciosamen

R11JALDO SADAO SAKAI
Presidente da Câmara

Ao Excelentíssimo Senhor
João Dória
Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
Av. Morumbi, 4500 — Morumbi — São Paulo/SP.
05650-905
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ESTADO DE SÃO PAULO

Mogi das Cruzes, em 16 de julho de 2020.

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 131/20
Ref. Moção n.2 025/20.

Senhor Prefeito:

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às
mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MoçÃo N. 025/20, de autoria do Nobre
Vereador José Francimário Vieira de Macedo, com número regimental de assinaturas, a
qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade.

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência,
os protestos de minha alta estima e apreço.
Atenciosamente,

i A DO SADA° SAKAI
Presidente da Câmara

Ao Excelentíssimo Senhor
Marcus Vinicius de Almeida Melo
Prefeito de Mogi das Cruzes
Av Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes, SP
08780-900

CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

Mogi das Cruzes, em 16 de julho de 2020.

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N. 131/20
Ref. Moção n.2 025/20.
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Nor e: :AMARA r IUNICIPAL DE MO3I DAS CRUZES- OMMC.;

Assur to: MOÇAO - CAMARA MUNCIPAL
QF r\l" 131120 - MOÇÃO N 025/20 -, DE AUTORIA DE
VER .JOSÉ FRANCIMARIO V DE MACEDO QUE
SOLICITA A FLEYIBILIZAÇÃO DO HORARIO DE

Senhor Prefeito:

Conclusão: 17/08/2020
Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV

Através do presente, tenho a elevada honra de passar às
mãos de Vossa Excelência o incluso autógrafo da MoçÂo N. 025/20, de autoria do Nobre
Vereador José Francimárío Vieira de Macedo, com número regimental de assinaturas, a
qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade.

Valho-me do momento para renovar a Vossa Excelência,
os protestos de minha alta estima e apreço.
Atenciosamente,

R1 ALEI() SADAO SAKAI
Presidente da Câmara

Ao Excelentíssimo Senhor
Marcus Vinicius de Almeida Melo
Prefeito de Mogi das Cruzes
Av Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico, Mogi das Cruzes, SP
08780-900

SECRETARIA DE GOVERNO

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

OFÍCIO N" 666/2020 - SGOV/CAM
Mogi das Cruzes, 09 de setembro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Rinaldo Sadao Sakai
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico
Nesta

Assunto: Moção n° 025/20

A DISPONÃO D
SEU droS 84338"

RE.ADORES
2,(WO

Senhor Presidente,
Reporto-me ao Oficio-Circular G
1/20, protocolado nesta Prefeitura sob o
n° 18.21520, com o qual Vossa Excelência encaminhou o autógrafo da Moção n° 025/20, de
autoria do nobre Vereador José Francimário Vieira de Macedo, com número regimental de
assinaturas, a qual mereceu aprovação no Plenário dessa Edilidade, dando ciência dos trabalhos
legislativos, tendo por finalidade viabilizar a flexibilização do horário de funcionamento do
atendimento presencial de restaurantes, bares, pizzarias e congêneres, pleiteando, pois, que haja
extensão do horário de até às 17h para até às 24h.
Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência e dos
demais pares dessa Egrégia Câmara Municipal para comunicar-lhes a ciência do Exmo. Senhor
Prefeito, bem como, dos Secretários de Gabinete do Prefeito e de Desenvolvimento Econômico e
Social ao referido autógrafo.
Aproveito a oportunidade para renovar os pro

os do meu alto apreço e especial

consideração.
Atenciosamente,
rco Soares
Secretário de Governo

.S.Ger gim/
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1.01.11/S-N"

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Processo n°. 18.215/2020
Assunto: Moção — CMMC

Vistos.

I. Cuida o presente de moção, por parte do i. Vereador José Francimário Vieira de
Macedo, que solicita a flexibilização do horário de funcionamento do atendimento presencial
de restaurantes, bares, pizzarias e congêneres, pleiteando, pois, que haja extensão do horário
de até às 17h:00 para até às 24h:00 (meia-noite).

2. Nesse sentido, esta SGP encaminha o presente à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Social, com o objetivo de consultar a viabilidade de eventuais
mudanças.

SGP, 19 de agosto de 2020.

Romildo Carnpello
Secretário de Gabinete do Prefeito
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÁO PAULO

Ficha informativa
DECRETO N° 65.141, DE 19 DE AGOSTO DE 2020
Altera o Anexo III do Decreto n° 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de quarentena
de que trata o Decreto n° 64.881, de 22 de março de 2020, e institui o Plano São Paulo
JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus da Secretaria da Saúde (Anexo
I);
Considerando a necessidade constante de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado
funcionamento dos serviços de saúde,
Decreta:
Artigo 1° - O Anexo III a que se refere o item 1 do parágrafo único do artigo 70 do Decreto n° 64.994, de 28
de maio de 2020, fica substituído pelo Anexo II que integra este decreto.
Artigo 2° - Este decreto entra em vigor em 21 de agosto de 2020, revogadas as disposições em contrário,
em especial o Decreto n° 65.110, de 5 de agosto de 2020.
Palácio dos Bandeirantes, 19 de agosto de 2020
JOÃO DORIA
Rodrigo Garcia
Secretário de Governo
Gustavo Diniz Junqueira
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Patrícia Ellen da Silva
Secretária de Desenvolvimento Econômico
Sergio Henrique Sá Leitão Filho
Secretário da Cultura e Economia Criativa
Rossieli Soares da Silva
Secretário da Educação
Henrique de Campos Meirelles
Secretário da Fazenda e Planejamento
Flavio Augusto Ayres Amary
Secretário da Habitação
João Octaviano Machado Neto
Secretário de Logística e Transportes
Paulo Dimas Debellis Mascaretti
Secretário da Justiça e Cidadania
Marcos Rodrigues Penido
Secretário de lnfraestrutura e Meio Ambiente
Celia Kochen Parnes
Secretária de Desenvolvimento Social
Marco Antonio Scarasati Vinholi
Secretário de Desenvolvimento Regional
Jeancarlo Gorinchteyn
Secretário da Saúde
João Camilo Pires de Campos
Secretário da Segurança Pública
Nivaldo Cesar Restivo
Secretário da Administração Penitenciária
Paulo José Galli
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Aildo Rodrigues Ferreira
Secretário de Esportes
Vinicius Rene Lummertz Silva
Secretário de Turismo
Celia Camargo Leão Edelmuth

3tária dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Serson
xretário de Relações Internacionais
Mauro Ricardo Machado Costa
Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão
Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 19 de agosto de 2020.
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ANEXO 1
a que se refere o Decreto n° 65.141, de 19 de agosto de 2020

Nota Técnica do Centro de Contingência do Coronavírus
Passados quarenta e cinco dias do início da retomada do atendimento presencial de atividades econômicas
nas áreas classificadas na Fase 3 (amarela) do Plano SP, observou-se a ausência de impacto relevante nos
indicadores do plano, a evidenciar a manutenção do controle, nessas áreas, da pandemia.
Este Centro tem recebido pleitos dos setores, em especial de "shopping centers", comércio, serviços,
consumo local, salões de beleza, academias e atividades culturais, arguindo que o horário de atendimento
presencial em seus estabelecimentos poderia ser estendido para o limite máximo de até 8 horas diárias, o
que não implicaria aumento de turnos de trabalho dos respectivos colaboradores e, de outro lado, permitiria
uma melhor distribuição do público atendido, com potencial redução do risco de aglomerações. A partir
destas premissas, este Centro entende ser possível atender os pleitos para a Fase 3 (amarela), sempre
considerando a diretriz de controle de aglomerações.
O Centro também foi arguido quanto à possibilidade de permitir a venda de ingressos nas bilheterias dos
estabelecimentos de atividades culturais na Fase 3 (amarela), considerando que as medidas sanitárias e de
distanciamento adotadas nestes recintos já permitem a redução do risco de contágio. Este Centro considera
ser possível também atender este pleito, desde que respeitados os demais protocolos específicos para o
setor, que evitam o risco de propagação da doença.
Ademais, na última nota técnica que acompanhou o Decreto n° 65.110, de 5 de agosto de 2020, este Centro
entendeu possível autorizar que o consumo local pudesse ocorrer, em restaurantes e similares localizados
nas áreas classificadas na Fase 3 (amarela), até as 22h. À vista dos indicadores aferidos desde então, bem
como da experiência internacional, foi possível observar que essa medida contribui para o controle da
pandemia ao evitar aglomerações. Por essas razões, recomenda-se que a restrição de consumo local até as
22h seja estendida para a Fase 4 (verde) do Plano São Paulo.
Sem prejuízo do acima exposto, vale reiterar a importância da adoção dos protocolos sanitários e de
medidas que evitem aglomerações, minimizando o risco de contágio.
Dr. José Medina Pestana
Coordenador do Centro de Contingência
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Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen

Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn
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PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES
DECRETO' N° 19.465, DE 20 DE AGOSTO DT 2020
Confere nova redação a dispositivos do
Decreto n° 19.386, de 10 de julho de
" 2020, e do Decreto n°' 19.439, de 7 de'
agosto de 2020, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, no uso de suas
atribtiições legais, . na forma do disposto no artigo 104, II e IX, da Lei Orgânica do
Município, e, considerando o decidido pelo. Comitê Gestor de Retomada Gradativa de
Atividades Econômicas, consubstanciado nas atribuições conferidas na. forma do exposto
no Decreto n° 19.300, de 10 de junho. de 2020, cc. o .artigo 7° do Decreto Estadual n°
64.994, de 28 de maio de 2020 e, .
Considerando o Decreto Estadual n° 65.141, de 19 de agosto de 2020, que
introduziu novas alterações em horários, de estabelecimentos de comércios e. de serviços, ,
bem como de segmentos culturais, em regiões que estão na Fase 3 - Amarela;
Considerando as medidas de contenção já adotadas pelo Município de Mogi
das Cruzes e a necessidade de ações complementares para adequação, no Município, ao
Plano São Paulo - Fase 3 - Amarela, observadas as normas regulares pertinentes,
DECR

ET

A

:

Art. 1° Confere nova redação à alínea "h" do inciso I, à alínea "h" do inciso II e
à alínea "h" do inciso III do artigo 3° do Decreto n° 19.386, de 10 de julho de 2020, com
suas alterações posteriores, que alterou e estabeleceu normas para o funcionamento dos
setores econômicos que especifica, localizados no Município de Mogi das Cruzes, nos
termos do Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores
atualizações, que passam a vigorar conforme segue:
"Art. 3°

b) Horário de atendimento reduzido, limitado a 8 (oito) horas diárias. (NR)

b) Horário de atendimento reduzido, limitado a 8 (oito) horas çfi ias. (NR)

PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 19.465/2020 - FLS. 2

b) Horário de atendimento reduzido, limitado a 8 (oito) horas diárias. (NR)

Art. 2° Confere nova redação à alínea "c" do inciso.!, à alínea "c" do inciso II, à
-alínea "b" do inciso III e à alínea "h" do inciso IV do artigo 4° do Decreto tf 19.386, de
2020, çom suas alterações posteriores, que passam a vigorar conforme segue:
«Art.. 4"
1-

• c) Horário .reduzido, com atendimento após às 6h e até às 22 horas, .
limitado a 8 (oito) horas diárias. (NR)

II -

c) Horário reduzido, com atendimento após às 6h e até às 22 horas,
limitado a 8 (oito) horas diárias. (NR)

b) Horário de atendimento reduzido, limitado a 8 (oito) horas diárias. (NR)

IV -

b) Horário de atendimento reduzido, limitado a 8

to) horas diárias. (NR)

P"-??
PREFEITURA DE

MOGI DAS CRUZES
DECRETO N° 19.465/2020 - FLS. 3
Art. 3° Confere nova redação aos incisos II e III do artigo 1° do Decreto n°
19.439, de 7 de agosto de 2020, que estabeleceu normas para o funcionamento dos
segmentos culturais que especifica, localizados no Município de Mogi das Cruzes, nos
termos do Decreto Estadual n° 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores
atualizações, que passa a vigorar conforme segue:
"Art I°
II horário de funcionamento reduzido, limitado a 8 (oito) horas diárias;
(NR)
III - obrigação de controle de acesso, venda preferencialmente online,
podendo haver venda de ingressos nas bilheterias, hora mareada e
assentos marcados; (NR)
59

Art. 4° Para o atendimento ao disposto no presente decreto, com relação aos
horários de atendimentos presenciais ora alterados, fica condicionado ao devido
preenchimento e encaminhamento de autodeclaração, no endereço eletrônico
http://www.mogidascruzes.so.gov.bripagina/secretaria-de-saude/flexibilizacao-da-quarentena,
indicando os respectivos horários, contínuos ou alternados, limitados a 8 (oito) horas
diárias, bem como, Conforme o caso, a afixação do horário reservado na fachada do
estabelecimento em local visível.
Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
•
PREFEITURA MU
.2020, 4590 da Fundação da C

ES 20 de agosto de

MARCUS MELO
Prefeito de Mogi das Cruzes

•
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Henrigt

co Soares
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Solicitamos que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Vereador José Francimário
Vieira de Macedo que através da Moção n. 025/2020 pleiteia a flexibilização do horário
de funcionamento dos restaurantes, pizzarias, bares e similares até o período noturno —
24 horas obedecendo os protocolos de segurança e da vigilância sanitária em nosso
município, devido ao clamor dos empresários, considerando que a categoria mencionada
se encontra entre as mais prejudicadas com o pandemia e isolamento social.
A moção realizada pelo Excelentíssimo Vereador é louvável, todavia, no que tange
as práticas adotadas na Retomada Gradativa de Atividades Econômicas o município de
Mogi das Cruzes segue as diretrizes ditadas pelo Governo do Estado de São Paulo
através do Plano São Paulo.
Considerando o Decreto Estadual n. 65.141, de 19 de agosto de 2020, que
introduziu novas alterações em horários de estabelecimentos de comércios e de
serviços, bem como de segmentos culturais, em regiões que estão na Fase 3 — Amarela,
foi promulgado o Decreto Municipal n. 19.465, de 20 de agosto de 2020, conferindo uma
nova redação ao artigo 4 0 , alínea "c" do inciso 1 do Decreto Municipal n. 19.465/2020
onde autoriza os bares, restaurantes, lanchonetes e similares (consumo local) a
funcionarem com o horário reduzido, com atendimento após as 06 horas e até as 22
horas, limitando a oito horas diárias. Segue em anexo ambas legislações para melhor
conhecimento
Por fim, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social não mede esforços
em relação a amparar o empreendedor e está colaborando da maneira que a compete
para que a retomada gradativa de atividades econômicas seja realizada com êxito.
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