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DECRETO Nº 174  DE 21 DE AGOSTO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

DAS QUADRAS ESPORTIVAS NA FORMA QUE 

ESPECIFICA. 

 

JURACY COSTA DA SILVA, Prefeito Municipal de Guatapará, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO o protocolo do Governo do Estado de São Paulo 

que classificou o Município de Guatapará, no plano de 

flexibilização gradual, bandeira amarela; 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica permitida a realização de jogos de futebol em 

ambientes abertos, ou considerados com adequado fluxo de ar 

corrente, realizados em quadras de futebol society, campos 

de futebol, enquanto o Município permanecer em bandeira 

amarela ou outra mais branda, observando os seguintes itens 

de controle: 

I - liberação dos jogos no horário das 08:00 às 22:00 horas; 

II - instalação na entrada do prédio de pedilúvio com 

produto saneante, aparelho de medição de temperatura 

corporal e álcool em gel 70º INPM; 

III - intervalos entre um jogo e outro de no mínimo 15 

minutos, sendo que somente haverá permissão para ocupação da 

quadra quando todos os participantes do jogo anterior 

tiverem se ausentado do local; 

IV - poderão adentrar no prédio reservas e visitantes, que 

somados aos funcionários, não poderá ultrapassar a 20% do 

número de jogadores em atividade; 
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V - fica expressamente proibida a realização de eventos 

extras e confraternizações em geral nos locais de prática 

esportiva; 

VI - uso obrigatório de máscaras para quem não estiver 

jogando (reservas, visitantes e funcionários); 

 

VII - uso controlado do vestiário, para que fique garantido 

a distância mínima de 3 metros entre as pessoas; 

 

VIII - deverá ser disponibilizado no interior do 

estabelecimento, com orientação de uso constante, álcool em 

gel e toalhas descartáveis; 

IX - nos intervalos entre os jogos, as instalações deverão 

ser higienizadas com produtos saneantes; 

 

X - fica expressamente vedado o ingresso de pessoas que 

compõe grupo de risco de infecção do novo coronavírus 

(Covid-19). 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Guatapará, 21 de agosto de 2020. 

 

JURACY COSTA DA SILVA,  

Prefeito Municipal 

 

 

Publicada, registrada e afixada no Paço                                                                                                                                                                                                                                          

da Prefeitura Municipal na data supra. 

 

 

JACQUELINE DE OLIVEIRA 

  Procuradora Chefe 
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