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DECRETOS

Nº 7.159 - ALTERA 
 REDAÇÃO DO 

 DECRETO Nº 7.157 DE 
21 DE ABRIL DE 2.020

DECRETO N° 7.159, DE 27 DE 
ABRIL DE 2020

Altera a redação do Decre-
to nº 7.157, de 21 de abril de 
2020, que declara situação 
de emergência no Município 
de Jaboticabal e define outras 
medidas para o enfrentamen-
to da pandemia decorrente da 
Convid-19.

JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito 
do Município de Jaboticabal, no 
uso de suas atribuições legais, 
considerando a classificação 
da COVID-19, pela Organi-

zação Mundial de Saúde, como 
pandemia e a necessidade de 
adoção de medidas preventi-
vas para controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à 
saúde pública, a fim de evitar 
a disseminação da doença no 
município de Jaboticabal,

 D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 7.157 de 
21 de abril de 2020, passa a 
vigorar com as seguintes alter-
ações:

O art.10 passa a ter seguinte 
redação:
“ Art.10......................................
.......................

.................................................

..........................

§4º............................................
.....................

 Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e 
clientes dentro dos supermer-
cados, mercados e minimerca-
dos;

-----------------------------------------
---------------

§8º ...........................................
.....................

.................................................

..........

Fica obrigado a utilização de 
máscara por funcionários e cli-
entes dentro da instituição ban-
carias e similares.

.................................................

................................

§10º .........................................
...........................

a) .............................................
...........................

b) .............................................
...........................

O estabelecimento comercial 
de Estacionamento de Veícu-
lo funcionará das 08h00 às 
19h00;

Fica instituído o Drive Thru 
para os estabelecimentos 
comerciais e de prestação de 
serviços;

Fica proibido estacionar na 
Rua Rui Barbosa, da Avenida 
Libero Badaró até a Avenida 
General Osório, e na Avenida 
Pintos, da Rua Mizael de Cam-
pos até a Rua Rui Barbosa, fi-
cando permitido parar por até 
20 (vinte) minutos com o pis-
ca alerta ligado nestes locais, 

onde haverá o Drive Thru. 

Art. 2º Este Decreto entra em 
vigor na data da sua publi-
cação, ficando revogado às 
disposições em contrário.
  
Prefeitura Municipal de Jaboti-
cabal, aos 27 de abril de 2020.

JOSÉ CARLOS HORI
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE 
ZANON AIELLO
Secretário dos Negócios Jurídi-
cos

Registrado e publicado no De-
partamento de Comunicação 
Administrativa, aos 27 de abril 
de 2.020.

IVANA MARIA MARQUES 
QUINTINO
Agente Administrativo



2 Segunda-Feira, 27 de Abril de 2020


