PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Estado de São Paulo
Gabinete
Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro
Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000
Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

DECRETO Nº 1.630 DE 21 DE JULHO DE 2020.

“ALTERA O DECRETO Nº 1.628/2020 QUE
DISPÕE
SOBRE
PLANO
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
E
RETOMADA
ECONÔMICA, COM PREVENÇÃO AO
CONTÁGIO PELO COVID-19 (NOVO
CORONAVÍRUS)
NO
ÂMBITO
DA
ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
DE
MIRACATU”
EZIGOMAR PESSOA JUNIOR, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade R.G.
nº 34.843.565-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 221.089.668-11, domiciliado e
residente no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuições legais;
DECRETA:
Artigo 1.º Fica alterado o Artigo 9º do Decreto nº 1.628 de 15 de julho de 2020, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES E
CENTROS DE GINÁSTICA
Artigo 9º. Fica autorizado o funcionamento das academias de esporte de todas as
modalidades e centros de ginástica, com as devidas restrições previstas neste
decreto, observadas as seguintes condições:
I - a lotação dos estabelecimentos esportivos, não deverão ultrapassar a
capacidade de 30% do total, com agendamento prévio.
II - o responsável pelo estabelecimento comercial deverá dispor de colaborador
próprio para organizar as filas que se formarem ao lado de fora, caso a capacidade
de lotação alcance 30%.
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II - o horário de funcionamento permitido, aos estabelecimentos previstos no
caput é de no máximo 06 (seis) horas, com agendamento de horário a critério do
proprietário do estabelecimento;
III - os estabelecimentos comerciais deverão afixar em local de fácil visualização
o horário de funcionamento, nos termos do inciso II deste artigo;
Parágrafo único: Está permitida apenas as práticas de atividades individuais,
mantendo as aulas e práticas em grupo suspensas.
Artigo 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando suspensas as
disposições em contrário durante a sua vigência.

Miracatu, 21 de julho de 2020.
EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se

Meire Rolim Camargo de Oliveira
Superv. de Serv. Legislativo
Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal no site
www.miracatu.sp.gov.br

