
ATA REUNIÃO COMITÊ COVID19 – JAGUARIÚNA (SETOR DE BARES, RESTAURANTES E 

ALIMENTAÇÃO EM GERAL) 

 

Data: 24/04/2020 

Horário: 10:00h 

Local: Pátio de reuniões Gabinete 

Participantes:  

Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 

Secretaria de Saúde; 

Departamento de Fiscalização Tributária; 

Associação Comercial de Jaguariúna; 

Representantes do setor de bares, restaurantes e alimentação em geral. 

 

Tema reunião:  

Propostas para flexibilização para o funcionamento do setor de acordo com as diretrizes 

estabelecidas no Decreto do Governo do Estado de São Paulo. 

 

Propostas Apresentadas:  

Após deliberação entre os participantes da presente reunião, foram definidas as seguintes 

propostas para regulamentação do setor em Jaguariúna: 

1) Redução da capacidade para 50% da lotação do estabelecimento; 

2) Redução da capacidade das mesas para 50% com a demarcação da posição de cada 

ocupante das mesas com máximo de 6 (seis) ocupantes por mesa; 

3) Distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas e cadeiras; 

4) Fica proibida a espera de clientes para desocupação de mesas bem como 

disponibilização de espaços de convivência no interior do estabelecimento. 

5) Fica obrigatória a higienização das mesas e cadeiras a cada saída de clientes; 

6) Ficam proibidos os utensílios de uso comum, como por exemplo saleiros, frascos de 

temperos e afins; 

7) Fica proibido o autosserviço (self-service); 

8) Serão adotadas as medidas de higiene conforme o que segue: 

a. Obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários do estabelecimento. 

b. Fica obrigado o estabelecimento a fornecer álcool gel para higienização dos clientes 

em número proporcional à lotação, se possível, uma unidade por mesa; 



c. Fica obrigado o estabelecimento a fornecer todos os equipamentos e produtos aos 

funcionários para que seja mantida a segurança da saúde dos envolvidos no funcionamento do 

estabelecimento bem como de seus clientes.  

 

IMPORTANTE: 

Lembrando que isto ainda passará pelo Ministério Público. 

Por enquanto nada mudou, apenas Delivery, Drive Thru e Entrega automática sem Acesso ao 

estabelecimento. 


