
Reconhece como essenciais para a população
de Jaboticabal as atividades desenvolvidas por
academias,  comércio  varejista,  bares  e
restaurantes,  salões  de  beleza,  escritórios,
shoppings e praças de alimentação e da outras
providencias.

Art. 1° - Fica reconhecido no Município de Jaboticabal como

essenciais para a população as seguintes atividades:

I – Academias;

II – Comércio Varejista;

III – Bares, Restaurantes e Padarias;

IV – Salões de Beleza;

V – Shoppings e Praças de Alimentação.

VI  –  Escritórios  de  Advocacia,  Contabilidade,  Engenharia,

Arquitetura, Imobiliárias e outros.

Parágrafo  único  – Os  locais  públicos  e  estabelecimentos

privados que se  enquadram ao disposto  nesta  Lei,  deverão seguir  normas

sanitárias e protocolos de saúde vigentes destacados abaixo:

a - Os estabelecimentos devem atender no máximo 20% da

capacidade de público de acordo com a metragem que consta no alvará de

funcionamento.

b  -  Todos  os  estabelecimentos  devem  fazer  o  controle  de

temperatura dos clientes e oferecer álcool  em gel  em diferentes pontos do

local.
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c – Bares, restaurantes e padarias devem manter o limite de

dois  metros  entre  as  mesas  e  respeitar  o  limite  de  pessoas  por  mesa  de

acordo com o tamanho. Consumos no balcão ou em locais improvisados são

proibidos. Caso necessário,  bares e restaurantes também são responsáveis

por destinar uma equipe que fique responsável pela organização da fila entre

os clientes que aguardam a liberação de mesas para consumir. 

d  -  Academias  devem  adotar  protocolos  de  segurança

preestabelecidos  por  suas  confederações  ou  órgãos  reguladores,  sempre

prezando  pelo  espaçamento  entre  os  alunos,  controle  de  temperatura  e

demais regras estabelecidas nos decretos municipais.

e  -  No  interior  das  lojas  de  Shoppings  e  Galerias  devem

obedecer  o  limite  de  20% de  sua  capacidade  de  público  estabelecida  em

alvará.  As  praças  de  alimentação  devem manter  o  distanciamento  de  dois

metros entre  as mesas e o  limite  de  pessoas por  mesa de acordo com o

tamanho.

f  -  Os  salões de beleza e  barbearias  devem trabalhar  com

horário agendado, evitando filas e adotando todos os cuidados como o uso de

máscara e álcool em gel.

g  –  Escritórios  de  Contabilidade,  Advocacia,  Engenharia,

Arquitetura, Imobiliárias e outros, devem realizar o controle de temperatura dos

clientes,  oferecer álcool  em gel   e garantir  aos funcionários distanciamento

entre mesas e todas as medidas de segurança pertinentes.  

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos  que  descumprirem as  regras

serão  autuados  pelo  Departamento  de  Fiscalização  da  Prefeitura  de

Jaboticabal,  que  irá  designar  um  fiscal  responsável  por  orientar  e  caçar

temporariamente  o  alvará  de  funcionamento  em  caso  de  reincidência,

conforme definido em decreto municipal.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando as disposições em contrário.
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Exposição de motivos

Segundo  dados  divulgados  pelo  portal  UOL,  na  editoria  de

Economia, fechamos 2020 com mais de 14 milhões de desempregados. Partes

desses números foram causadas pela pandemia da Covid-19 que enfrentamos

desde março do ano passado.

Infelizmente  Jaboticabal  sofre  com  o  fechamento  de

estabelecimentos comerciais e consequentemente o aumento do desemprego.

Com o projeto, os vereadores de Jaboticabal podem amenizar esse problema

e colaborar ativamente na manutenção dos empregos e geração de renda das

famílias.

Considerando  o  grande  desafio  que  as  questões  sanitárias

impuseram aos nossos governantes e a necessidade de manter nossos postos

de trabalho e a economia saudável, o projeto prevê a continuidade das ações

do  comércio,  garantindo  que  todos  os  cuidados  serão  adotados  e  que  o

público nesses locais seja controlado de forma organizada.

Desde o início da pandemia é público o empenho do comércio

e o cuidado que os nossos empreendedores adotaram para garantir a saúde

de seus colaboradores e clientes. Por isso é importantíssimos darmos um voto

de confiança para que Jaboticabal não sofra com o desemprego.

Jaboticabal, 08 de fevereiro de 2021.
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