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DECRETO N° _________ POLONI - SP, __ DE _____ DE 20_ 

Coloca o Município de Poloni para a segunda fase do 
"Plano São Paulo", em decorrência da progressão 
classificatória da DRS para a Fase 2 (Laranja), e dá outras 
providências. 

ANTONIO JOSÉ PASSOS, Prefeito Municipal de Poloni
SP, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas por lei, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 64.994, de 28 
de março de 2020; 

CONSIDERANDO que o Município de Poloni está 
classificado à fase laranja da pandemia; 

CONSIDERANDO o balanço e revisão do "Plano de São 
Paulo " recém divulgado pelo Governo do Estado no dia 
24 de julho de 2020, com base no número de casos e 
óbitos, taxa de ocupação de leitos e outros critérios 
sanitários e epidemiológicos, na Forma do artigo 5° do 
Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com 
progresso classificatória da DRS XV para a Fase 2 
(Laranja), alocando-se o Município de Poloni para a

segunda fase do plano. 

CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, Comarca de Monte 
Aprazível - SP, 

DECRETA: 

Artigo 1 °- Fica o Município de Poloni, inserido na fase 
classificatória 02 (Laranja) do "Plano São Paulo", a partir do dia 03 de agosto de 2020, 
os comércios em geral e estabelecimentos congêneres, escritórios, concessionárias 
e atividades imobiliárias, conforme as seguintes exigências: 

1 - Horário reduzido de funcionamento limitado a 04 (quatro) 
horas seguidas, das 11 h00 às 15h00 de segunda a sexta-feira, das 1 0h00 às 14h00 aos 
sábados e das 08h00 às 12h00 aos domingos, sem prejuízo dos serviços de entrega 
"delivery" ou "drive thru" ou rápida retirada no restante no horário comercial; 






