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 DECRETO Nº 12.494, DE 10 DE JUNHO DE 2020. 
 

Dispõe sobre a medida de quarentena de que trata 
o Decreto n° 12.399, de 23 de março de 2020; 
estabelece  regras e recomendações de saúde para 
a retomada gradual e segura da atividade 
economica;  cria o licenciamento “Osasco contra o 
corona virus e dá outras providências. 

 

ROGÉRIO LINS, Prefeito do Município de Osasco, usando das atribuições que 

lhe são conferidas por lei, 

 
CONSIDERANDO que a cidade de Osasco atendeu aos requisitos técnicos 
epidemiológicos previstos no Anexo II do Decreto Estadual nº 69.994/20, tendo 
sido reclassificada para a FASE 2 do Plano São Paulo; 
 
CONSIDERANDO que a responsabilidade pelo controle da pandemia decorre 
do esforço conjunto da sociedade civil, governo e empresários; 
 
CONSIDERANDO que neste momento a cidade de Osasco deverá adotar regras 
e recomendações que prestigiem o isolamento vertical, o distanciamento mínimo, 
a manutenção do uso obrigatório de máscara e regras de higienização, e as 
iniciativas para diluição da aglomeração no transporte público; 
 
CONSIDERANDO que devemos customizar as regras e recomendações do 
Plano São Paulo a cidade de Osasco, respeitando as características locais do 
comércio e da mobilidade urbana da cidade; 
 
DECRETA: 
 
CAPÍTULO I  
DA PRORROGAÇÃO DA QUARENTENA E DO PLANO DE RETOMADA 
 
Art. 1° O prazo da medida de quarentena no Município de Osasco, determinado 
pelo parágrafo único, do art. 1°, do Decreto n° 12.399, de 23 de março de 2020, 
fica prorrogado até o dia 30 de junho de 2020. 
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Art. 2º Fica criado o plano de retomada gradual e segura da atividade econômica, 
respeitados os critérios de segurança e saúde propostos pela Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco e as diretrizes e 
condições do Comitê de Combate ao COVID-19 do Governo do Estado de São 
Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 64.994/20. 
 
Art. 3° O plano de retomada da atividade econômica terá 3 fases: LARANJA, 
AMARELA e VERDE. 
 
§1° A evolução para as fases dependerá do atendimento dos critérios técnicos e 
epidemiológicos, bem como do atendimento por parte da população e dos 
empreendedores das regras e condições previstas nesta primeira fase LARANJA. 

§ 2° O município disponibilizará, semanalmente, no site 
www.desenvolve.osasco.sp.gov.br o demonstrativo do cumprimento dos itens 
constantes no Anexo II do Decreto Estadual nº 64.994/20 do Governo do Estado 
de São Paulo, quanto a classificação de áreas e indicadores. 

 
CAPÍTULO II  
DAS ATIVIDADES ABRANGIDAS NA FASE LARANJA 
 
Art. 4º Ficam autorizadas, nesta fase LARANJA e nos termos e condições deste 
Decreto, a retomada gradual das seguintes atividades:  
 

(i) Shopping Centers, Galerias e estabelecimentos congêneres;  
(ii) Comércio de rua em geral; 
(iii) Serviços;  
(iv) Atividades Unipessoais; e  
(v) Igrejas e Templos Religiosos.  

 
§ 1° Outras atividades poderão ser autorizadas nesta fase, mediante ato 
normativo específico, quando atendidas as condições de segurança 
epidemiológica e respeitadas as regras e condições do presente Decreto. 
 
§ 2° As atividades relacionadas no caput poderão retomar o atendimento ao 
público a partir do dia 15 de junho.  
 
§ 3° As recomendações e orientações epidemiológicas são constantes no Anexo 
I deste Decreto. 
 
§ 4º. As regras para a abertura segura e gradual de cada uma das atividades são 
as constantes do Anexo II deste Decreto. 
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Art. 5º As atividades essenciais regulamentadas pelo Decreto Municipal nº 
12.399/20 e suas alterações, deverão ter 5 (cinco) dias úteis para se adaptarem às 
novas regras e condições ora estabelecidas, com exceção dos horários de 
funcionamento que permanecem inalterados. 
 
 
 
CAPÍTULO III 
DO LICENCIAMENTO “OSASCO CONTRA O CORONA VIRUS” 

 
Art. 6º Fica criada a licença extraordinária para funcionamento das atividades 
econômicas durante o período da pandemia, a ser expedida pela Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico – STUDE, que deverá ser obtida 
mediante acesso ao site: www.protocolo.osasco.sp.gov.br,  a partir do próximo 
dia 20.  
 
§ 1° A licença prevista no caput deverá estar afixada em local visível e de fácil 
acesso ao público, preferencialmente nas vias de acesso do estabelecimento, em 
tamanho A3; 
 
§ 2°  A validade inicial da licença será de 30 (trinta) dias, podendo ser renovada 
desde que observado o cumprimento das regras e condições estabelecidas neste 
decreto. 
 
§ 3º A STUDE, por meio de Portaria conjunta com a Secretaria de Finanças, 
deverá editar norma especificando os documentos e procedimentos necessários 
para a renovação da licença e o suporte e atendimento aos interessados. 
 
Art. 7º.  A partir do dia 15/06 até o dia 30/06, os estabelecimentos autorizados 
deverão afixar placa informativa conforme a atividade prevista no artigo 4º, 
impressa em A3 e nos locais de acesso ao estabelecimento, conforme previsto no 
Anexo III.  
 
 
CAPÍTULO IV 
DO ESCALONAMENTO DAS JORNADAS DE TRABALHO NO USO DO 
TRANSPORTE PÚBLICO. 
 
Art. 8° Todas as empresas e/ou setores de atividade econômica deverão alterar 
as jornadas de trabalho de seus funcionários de modo a evitar a concentração do 
uso do transporte público nos horários de pico, assim compreendidos entre 5h às 
9h da manhã e 17h às 20h da noite.  
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Relatório Técnico sobre Covid-19 no município de Osasco / Maio 2020 
 Em 28 de maio de 2020 o Governo do Estado de São Paulo pulbiou o Decreto n° 64.881 

que institui o Plano São Paulo e orienta providências complementares sobre quarentena. 

 Este relatório técnico faz a avaliação do município de Osasco em realação aos indicadores 

instituídos no Plano São Paulo. 

 O plano propõe a classificação do município em diferentes fases a partir da avaliação de 

dois critérios, 1° evolução da epidemia (este composto por 3 indicadores) e 2° capacidade do 

sistema de saúde (composto por 2 indicadores). 

 
1. EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA 

1.1 Taxa de Contaminação – NC 
Este indicador avalia o número de casos novos confirmados de covid-19 nos últimos 7 dias 

dividido pelo número de casos confirmados de covid-19 nos 7 dias anteriores. 

O Gráfico n° 1 mostra o número de casos confirmados em cada semana epidemiológica 

(linha vermelha). Podemos observar que a partir da semana epidemiológica número 17 

ocorreu uma estabilização do número de novos casos positivos, importante esclarecer que 

esta estabilização se dá em um contexto onde mais que 70% dos casos notificados foram. 

Reforçando a aparente estabilização da quantidade semanal de novos casos positivos 

iniciada na semana epidemiológica 17, podemos perceber que o número de casos negativos 

(linha verde do gráfico 1) também começa a subir no mesmo período. 

 
Gráfico 1. Distribuição dos casos notificados de acordo com resultado laboratorial (% de 

testados) e pontos de intervenção. Osasco, 2020.  
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Fonte de dados: Sistemas de informação E-SUS VE e SIVEP. 

Decreto 64.994: Nota do anexo II do Decreto 64.994: Caso o número de novos casos confirmados de 

COVID-19 nos 7 dias anteriores seja igual a 0, e o número de novos casos confirmados de COVID-19 nos 

últimos 7 dias seja diferente de zero, o indicador passa a ter valor 1,0. 

 

O gráfico número 2 mostra a taxa de contaminação no município de Osasco em cada semana 

epidemiológica, para cálculo desta taxa foi considerado todos os casos positivos registrados no 

sistema de informação SIVEP somado aos casos registrados no sistema de informação E-SUS 

VE. 

Podemos observar uma diminuição iniciada na semana epidemiológica número 11 e uma 

estabilização desta taxa de contaminação a partir da semana epidemiológica 16. A estabilização 

desta taxa fica em torno de 1 (variando entre 0,7 e 1,3). A Semana epidemiológica 22 não foi 

levada em consideração visto que ainda pode haver grandes mudanças em decorrência da entrada 

de novos casos no sistema. 

 

Gráfico 2. Distribuição da Taxa de contaminação segundo Semana Epidemiológica (inicio de sintomas). 

Osasco, 2020. 

 
Fonte de dados: Sistemas de informação E-SUS VE e SIVEP. 

 

O quadro 1 faz a demonstração detalhada das informações que constam nos dois gráficos 

anteriores. 
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Quadro 1. Evolução da epidemia (casos de Covid-19). Osasco, 2020. 

Data de Sintomas (Semana 

Epidemiológica) 
Positivos Negativos Não testados % Testados 

Taxa de 

Contaminação 
NC 

29/12/2019 SE - 1 0 2 0 100,0 0,0 0 

05/01/2020 SE - 2 0 6 0 100,0 0,0 0 

12/01/2020 SE - 3 0 4 0 100,0 0,0 0 

19/01/2020 SE - 4 0 1 0 100,0 0,0 0 

26/01/2020 SE - 5 0 2 0 100,0 0,0 0 

02/02/2020 SE - 6 1 6 4 63,6 1,0 3 

09/02/2020 SE - 7 0 6 2 75,0 0,0 0 

16/02/2020 SE - 8 0 9 0 100,0 0,0 0 

23/02/2020 SE - 9 2 5 0 100,0 1,0 3 

01/03/2020 SE - 10 12 38 5 90,9 6,0 1 

08/03/2020 SE - 11 44 127 15 91,9 3,7 1 

15/03/2020 SE - 12 110 171 34 89,2 2,5 1 

22/03/2020 SE - 13 164 173 91 78,7 1,5 3 

29/03/2020 SE - 14 212 164 123 75,4 1,3 3 

05/04/2020 SE - 15 303 313 118 83,9 1,4 3 

12/04/2020 SE - 16 323 278 260 69,8 1,1 3 

19/04/2020 SE - 17 434 262 338 67,3 1,3 3 

26/04/2020 SE - 18 425 340 365 67,7 1,0 3 

03/05/2020 SE - 19 449 487 326 74,2 1,1 3 

10/05/2020 SE - 20 474 704 422 73,6 1,1 3 

17/05/2020 SE - 21 323 461 457 63,2 0,7 4 

24/05/2020 SE - 22 90 92 302 37,6 0,3 4 

Fonte de dados: Sistemas de informação E-SUS VE e SIVEP. 

 

1.2 Taxa de Internação - NI 

Este indicador considera o número de novas internações de casos confirmados e suspeitos. O 

cálculo é realizado dividindo-se a média diária de internações dos últimos 7 dias pela média diária 

de internações dos sete dias anteriores. Para este cálculo utilizamos todas as internações ocorridas 

no município de Osasco registradas no sistema de informação SIVEP, foram consideradas 

internações de casos suspeitos e confirmados de acordo com a data de internação. 
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O gráfico número 3 mostras na linha vermelha a quantidade total de internações por semana 

epidemiológica nos serviços de saúde do município de Osasco, já a linha azul mostra a taxa de 

internação (NI) em cada semana epidemiológica. 

 

Podemos observar que a partir da semana epidemiológica n° 18 há uma certa estabilização na 

taxa de internação, está estabilização reflete e ratifica a estabilização observada no gráfico n° 1 e 

2 que se referia ao número de casos. Esta harmonia entre a estabilização de casos e da taxa de 

internação reforça a validade destas análises. 

 

Gráfico 3. Distribuição da Taxa e da Quantidade de Internação segundo Semana Epidemiológica 

(data de internação). Osasco, 2020. 
 

 
Fonte de dados: Sistema de informação SIVEP 

 

O quadro 2 mostra o detalhamento das informações que constam no gráfico 3. 
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Quadro 2. Evolução da epidemia (Internações casos suspeitos e confirmados de Covid-19). 

Osasco, 2020. 

Data de Internação 

(Semana Epidemiológica) 

Quantidade Internação 

UTI 
Taxa Internação (DT_Internação) NI 

29/12/2019 SE – 1 0 0 0 
05/01/2020 SE – 2 0 0 0 
12/01/2020 SE – 3 0 0 0 
19/01/2020 SE – 4 0 0 0 
26/01/2020 SE – 5 0 0 0 
02/02/2020 SE – 6 3 1 2 
09/02/2020 SE – 7 2 0,67 3 
16/02/2020 SE – 8 2 1,00 2 
23/02/2020 SE – 9 1 0,50 3 
01/03/2020 SE – 10 5 5,00 1 
08/03/2020 SE – 11 2 0,40 4 
15/03/2020 SE – 12 9 4,50 1 
22/03/2020 SE – 13 35 3,89 1 
29/03/2020 SE – 14 32 0,91 3 
05/04/2020 SE – 15 23 0,72 3 
12/04/2020 SE – 16 50 2,17 1 
19/04/2020 SE – 17 23 0,46 4 
26/04/2020 SE – 18 38 1,65 1 
03/05/2020 SE – 19 33 0,87 3 
10/05/2020 SE – 20 38 1,15 2 
17/05/2020 SE – 21 37 0,97 3 
24/05/2020 SE – 22 22 0,59 3 
31/05/2020 SE – 23 5 0,23 4 

Fonte de dados: Sistema de informação SIVEP 

 

Decreto 64.994: Caso o número de internações de pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 

nos 7 dias anteriores seja igual a 0, e o número de internações de pacientes confirmados ou com suspeita 

de COVID-19 nos últimos 7 dias seja diferente de zero, o indicador passa a ter valor 1,0. 

 

 

  



@ PrefeituradeOsasco

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE OSASCO 14    Osasco, 10 de junho de 2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 
Secretaria de Saúde de Osasco Departamento de 

Vigilância em Saúde Divisão de Vigilância 
Epidemiológica 

Rua João Batista 480- 1ºandar sl 14 - Centro – Osasco- CEP:06097-095 
Telefones: 3699-8935 / 3699-8912 - e-mail: ve.ss@osasco.sp.gov.br ou not.ve@osasco.sp.gov.br 

 

7 
 

1.4 Taxa de óbitos – NO 

Este indicador considera o número de óbitos confirmados por covid-19 registrados no sistema de informação SEVEP 

de pessoas residentes em Osasco. 

O cálculo se dá pela divisão entre o número de óbitos confirmados de covid-19 nos últimos 7 dias e o número de 

óbitos por covid-19 na semana anterior. 

O gráfico número 4 apresenta na linha vermelha a quantidade de óbitos confirmados por covid-19 em cada semana 

epidemiológica de acordo com a data do óbito. A linha laranja representa a taxa de óbitos em cada semana 

epidemiológica. Destacamos que a curva de óbito reflete a curva de casos com um atraso médio de 21 dias, visto 

que a média de tempo entre o início dos sintomas e o óbito é de 21 dias ou 3 semanas. 

 

Gráfico 4. Distribuição da Taxa e da Quantidade óbitos segundo Semana Epidemiológica (data de 

ocorrência). Osasco, 2020. 

 
Fonte de dados: Sistema de informação SIVEP 

 

O quadro número 3 detalha os dados do gráfico número 4. 
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Quadro 3. Evolução da epidemia (óbitos por Covid-19). Osasco, 2020. 

Data de ocorrência  (Semana 

Epidemiológica) 

Óbitos 

(DT_óbitos) 

Taxa de óbito 

(DT_óbito) 
NO 

29/12/2019 SE - 1 0 0 0 

05/01/2020 SE - 2 0 0 0 

12/01/2020 SE - 3 0 0 0 

19/01/2020 SE - 4 0 0 0 

26/01/2020 SE - 5 0 0 0 

02/02/2020 SE - 6 0 0 0 

09/02/2020 SE - 7 0 0,00 0,00 

16/02/2020 SE - 8 0 0,00 0,00 

23/02/2020 SE - 9 0 0,00 0,00 

01/03/2020 SE - 10 0 0,00 0,00 

08/03/2020 SE - 11 0 0,00 0,00 

15/03/2020 SE - 12 1 0,00 1,00 

22/03/2020 SE - 13 7 7,00 1,00 

29/03/2020 SE - 14 16 2,29 1,00 

05/04/2020 SE - 15 18 1,13 2,00 

12/04/2020 SE - 16 22 1,22 2,00 

19/04/2020 SE - 17 27 1,23 2,00 

26/04/2020 SE - 18 48 1,78 2,00 

03/05/2020 SE - 19 57 1,19 2,00 

10/05/2020 SE - 20 48 0,84 3,00 

17/05/2020 SE - 21 62 1,29 2,00 

24/05/2020 SE - 22 33 0,53 3,00 

31/05/2020 SE - 23 13 0,39 4,00 

Fonte de dados: Sistema de informação SIVEP 

 

Notas: o Decreto n° 64.994 de 28/05/2020 não especifica: 

 Qual a data a ser considerada no cálculo do número de casos (data da notificação? Data de 

início dos sintomas?) 

 Qual data a ser considerada no cálculo de óbitos por covid-19 (data em que o óbito ocorreu? 

Data em que o óbito foi informado?). 

  O detalhamento do Artigo 4° - O risco de propagação será baseado apenas em exames de PCR 

ou estudos epidemiológicos. 
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2 Capacidade do Sistema de Saúde 

O cálculo deste critério é realizado a partir da avaliação de dois indicadores (taxa de ocupação e leitos por 

100 mil habitantes) a fonte de dados destes indicadores é o sistema de informações Censo Covid-19 SP.  

Resolução N° 53 de 13/04/2020 e Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde – CROSS. Lei n° 

16.287 de 18/06/2016). 

 

2.1 Taxa de ocupação de leitos UTI / Covid-19 públicos e privados 

Este indicador é representado pelo número de pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19 internados em leitos 

hospitalares de UTI no município de Osasco dividido pelo número de leitos UTI destinados a paciente covid-19. 

 

2.2  Leitos UTI / Covid-19 públicos e privados / 100k habitantes  

Este indicador é representado pelo número de leitos hospitalares de UTI destinados a covid-19 no município 

de Osasco dividido pelo número habitantes de Osasco. 

 

O quadro número 4 apresenta dos dois indicadores que comprem o critério de avaliação da 

capacidade do sistema.  
 

Quadro 4.  Classificação do Município de Osasco em relação capacidade do Sistema de Saúde. 

Município de Osasco 
Capacidade do Sistema de Saúde - Leitos da Rede Pública 

Data de 
Avaliação 

Taxa de Ocupação O Leitos por 100.000 
habitantes L 

02/06/2020 73,8 2 12,02 4 
09/06/2020 65,1 3 15,18 4 
16/06/2020         
23/06/2020         

Elaboração Vigilância Epidemiológica.   

Fonte de dados: Censo Covid 

 

É importante destacar que a taxa de ocupação apresentada no quadro 4 considerou somente os 

hospitais públicos. O município identificou que alguns hospitais particulares não estavam 

alimentando o sistema de forma adequada, por isso optou-se por calcular este indicador, neste 

momento, somente para os hospitais da rede pública. 
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2. CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

A classificação final do município corresponderá à menor nota atribuída a um dos dois critérios: 

 Capacidade do Sistema de Saúde; 

 Evolução da Epidemia, arredondada para baixo até o úmero inteiro mais próximo; 

 

 

O critério 1 é calculado através da média ponderada dos dois indicadores que compõem este 

critério (Taxa de ocupação “O” e Leitos por 100 mil habitantes “L”), conforme demonstrado 

abaixo. 

 

 

Critério 1 – Capacidade do Sistema de Saúde 
 

(O * 4 + L*1) = Nota do critério capacidade do 

sistema de saúde 4+1 
 

 

O critério 2 é calculado através da média ponderada dos três indicadores que compõem este 

critério (Taxa de contaminação “NC”; Taxa de internação “NI” e Taxa de óbito “NO”), conforme 

demonstrado abaixo. 

 

 

Critério 2 – Evolução da Epidemia 

 

(NC *1 + NI*3 + NO *1) = Nota do critério evolução da 

epidemia (1+3+1) 

 

 

Esclarecemos que o município de Osasco faz parte da região denominada Rota dos Bandeirantes 

da qual fazem parte 7 municípios (Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira, 

Itapevi e Pirapora do Bom Jesus). A classificação estadual leva em conta o desempenho de todos 

estes municípios em conjunto, logo embora Osasco apresente uma classificação individual que o 
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deixa na fase amarela, a região à qual pertence o município ainda está classificada na fase Laranja, 

pois a classificação de toda a região não depende apenas de um município. 

 

O quadro número 5 apresenta a evolução da epidemia no município de Osasco a cada semana 

epidemiológica e sua respectiva classificação. 

 

Quadro 5.  Classificação do Município de Osasco em relação a evolução da epidemia 

Semana 
Epidemiológica 

Município de Osasco 

Evolução da Epidemia  

NC NI NO Classificação 

29/12/2019 SE - 1 0 0 0 0 
05/01/2020 SE - 2 0 0 0 0 
12/01/2020 SE - 3 0 0 0 0 
19/01/2020 SE - 4 0 0 0 0 
26/01/2020 SE - 5 0 0 0 0 
02/02/2020 SE - 6 3 2 0 1,8 
09/02/2020 SE - 7 0 3 0 1,8 
16/02/2020 SE - 8 0 2 0 1,2 
23/02/2020 SE - 9 3 3 0 2,4 
01/03/2020 SE - 10 1 1 0 0,8 
08/03/2020 SE - 11 1 4 0 2,6 
15/03/2020 SE - 12 1 1 1 1 
22/03/2020 SE - 13 3 1 1 1,4 
29/03/2020 SE - 14 3 3 1 2,6 
05/04/2020 SE - 15 3 3 2 2,8 
12/04/2020 SE - 16 3 1 2 1,6 
19/04/2020 SE - 17 3 4 2 3,4 
26/04/2020 SE - 18 3 1 2 1,6 
03/05/2020 SE - 19 3 3 2 2,8 
10/05/2020 SE - 20 3 2 3 2,4 
17/05/2020 SE - 21 4 3 2 3 
24/05/2020 SE - 22 4 3 3 3,2 
31/05/2020 SE - 23 4 4 4 4 

Elaboração: Vigilância Epidemiológica de Osasco 

 

Em relação a evolução da epidemia o município de Osasco está classificado na fase amarela, embora a 

última semana esteja classificada como verde, é muito provável que ainda haja a entrada de casos, visto 

que esta semana epidemiológica só terminou no dia 06/06/2020. Assim consideramos a semana 
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epidemiológica número 21 e 22 onde o município está classificado na fase amarela. Esclarecemos que a 

classificação da Região da Rota dos Bandeirantes ainda está laranja. 

 

O quadro de número 6 apresenta a classificação do município de Osasco em relação a capacidade dos 

Sistema de Saúde. 

Quadro 6.  Classificação do Município de Osasco em relação a capacidade do sistema 

 

Elaboração: Vigilância Epidemiológica de Osasco 

 

Para cálculo deste critério apenas os leitos da rede pública de saúde foram considerados, o município de 

Osasco está classificado na fase amarela, porém lembramos a todos que a classificação do Estado de São 

Paulo para a região da Rota dos Bandeirantes ainda é laranja. 

 

 

Conclusões 

 O município de Osasco de acordo com os critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo está apto a 

entrar na fase amarela. 

  É importante que o município se comprometa com o monitoramento diário dos indicadores de 

evolução da epidemia e capacidade assistência. Mediante qualquer modificação de negativa cenário que 

possa trazer eventuais malefícios a população as ações de quarentena da fase 1 (vermelha) deverão ser 

retomadas imediatamente. 

 
 
  

Município de Osasco 
Capacidade do Sistema de Saúde - Leitos da Rede Pública 

Data de 
Avaliação 

O L Classificação 

02/06/2020 2 4 2,4 
09/06/2020 3 4 3,2 
16/06/2020       
23/06/2020       
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DECRETO N° 12.494, DE 10 DE JUNHO DE 2020 

 

ANEXO II 

PROTOCOLO SANITÁRIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 
PELO CORONAVIRUS NO MUNICÍPIO DE OSASCO 

ABERTURA DOS SETORES DA ECONOMIA – FASE 2 

 

1. Distanciamento social  

– redução do número de pessoas no interior do 
estabelecimento, proporcionalmente à capacidade do local;  

 – Manter a distância mínima entre pessoas de 1,5 metros em 
todos os ambientes, internos e externos, ressalvadas as exceções em razão da 
especificidade da atividade ou para pessoas que dependam de acompanhamento 
ou cuidados especiais, tais como crianças de até 12 anos, idosos e pessoas com 
deficiência;  

– Reorganizar o ambiente de 
trabalho para atendimento do distanciamento mínimo entre pessoas;  

 – Sempre que possível, demarcar áreas de fluxo 
de pessoas para evitar aglomerações, minimizando o número de pessoas 
concomitantemente no mesmo ambiente e respeitando o distanciamento 
mínimo;  

 – Sempre que possível, sinalizar preferencialmente 
no chão ou em local visível a posição em que as pessoas devem aguardar na fila, 
respeitando o distanciamento mínimo;  

 cas ou uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) na 
impossibilidade de manter o distanciamento mínimo – Utilizar barreiras físicas 
ou EPI específico de proteção entre pessoas, no formato de divisórias 
transparentes ou protetores faciais, sempre que a distância mínima entre pessoas 
não puder ser mantida;  

 – Priorizar e estimular o atendimento ao público por canais 
digitais, em todas as atividades e ações, tais como operação e venda, suporte e 
atendimento à distância (telefone, aplicativo ou online);  
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 – adoção de medidas especiais visando à proteção de idosos, 
gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das 
recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde;   

de Refeitórios – Os locais para refeição, quando presentes, poderão 
ser utilizados com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por vez). Deverão 
organizar cronograma para sua utilização de forma a evitar aglomerações e 
cruzamento entre os trabalhadores (fluxos internos e de entradas e saídas), além 
de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 metros (um metro e 
cinquenta centímetros);  

– respeito aos horários fixados para o atendimento de 
pessoas idosas que não coincidam com os horários de maior utilização do 
transporte público;  

– priorizar o atendimento de pessoas que são 
consideradas grupo de risco, evitando sua longa permanência nos 
estabelecimentos.  

 2. Higiene pessoal   

 – Exigir o uso de máscaras ou protetores faciais em todos os 
ambientes de trabalho por funcionários e clientes, bem como incentivar o uso das 
mesmas no trajeto para o trabalho, seja em transporte coletivo ou individual, e 
em lugares públicos e de convívio familiar e social;  

 – Orientar os funcionários e clientes para que evitem tocar os 
próprios olhos, boca e nariz e evitem contato físico com terceiros, tais como 
beijos, abraços e aperto de mão;  

 – Orientar funcionários e clientes para que sigam a 
etiqueta de tosse a higiene respiratória (cobrir tosses e espirros com lenços 
descartáveis, jogá-lo fora imediatamente e higienizar as mãos em sequência);  

 – Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com 
álcool em gel 70% antes do início do trabalho, após tossir, espirrar, usar o 
banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura, 
manusear lixo, manusear objetos de trabalho compartilhados; e antes e após a 
colocação da máscara;  

 – Disponibilizar álcool em gel 70% em 
todos os ambientes e estações de trabalho, para uso de funcionários e clientes;  

 – Envelopar as máquinas de cartão com filme plástico e 
higienizá-las após cada uso;  

 – Indicar a funcionários e clientes os locais específicos 
para descarte de máscaras, bem como divulgar instruções de como colocá-las e 
retirá-las com segurança, recomendando trocas periódicas, de acordo com as 
instruções do fabricante e as indicações dos órgãos sanitários e de saúde;  
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– Realizar e/ou exigir a higienização de todo material 
utilizado pelos clientes a cada troca de cliente;  

– Exigir o uso e/ou disponibilizar 
os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade, além daqueles 
de uso obrigatório, como máscaras, principalmente para atividades de limpeza, 
retirada e troca do lixo, manuseio e manipulação de alimentos e aferição de 
temperatura e outros cuidados médicos;  

 – Recomendar que os trabalhadores não retornem as suas casas 
diariamente com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme.  

 3. Limpeza e higienização de ambientes   

 – Aperfeiçoar e reforçar os processos de limpeza e higienização em 
todos os ambientes e equipamentos, incluindo piso, estações de trabalho, 
máquinas, mesas, cadeiras, computadores, entre outros, ao início e término de 
cada dia e intensificar a limpeza de áreas comuns e de grande circulação de 

descarte do Lixo – Efetuar a higienização das lixeiras e o descarte do lixo 
frequentemente e separar o lixo com potencial de contaminação (EPI, luvas, 
máscaras, etc.) e descartá-lo de forma que não ofereça riscos de contaminação e 
em local isolado;  

 – Disponibilizar lixeira com tampa com dispositivo que permita a 
abertura o fechamento sem o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, 
como acionamento automático);  

 – Sempre que possível, manter as portas e janelas 
abertas, evitando o toque nas maçanetas e fechaduras;  

 – Sempre que possível, retirar ou evitar o uso 
de tapetes e carpetes, facilitando o processo de higienização. Não sendo possível 
a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos;   

- Disponibilizar kits de limpeza aos 
funcionários e orientá-los para a higienização das superfícies e objetos de contato 
frequente antes e após o seu uso, tais como botões, mesas, computadores e 
volantes;    

– Quando possível, evitar o uso de ar condicionado. Caso seja 
a única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de 
realizar a manutenção e limpeza semanais do sistema de ar condicionado por 
meio de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle);  

 – Em caso de confirmação de caso de 
COVID-19, isolar os ambientes em que a pessoa infectada transitou até a sua 
higienização completa;  
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 – Sempre que possível, manter os ambientes 
abertos e arejados.  

 4. Comunicação  

 ção de novos processos e treinamento preventivo – Definir novos 
processos e protocolos e comunicar funcionários e clientes. Quando aplicável, 
com a realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais, sobre 
novos processos e retorno ao trabalho e medidas e ações preventivas, incluindo 
como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas 
práticas a serem seguidas;  

 olders - Em locais fechados, todos os ambientes 
devem ter cartazes com as principais medidas e recomendações, ou devem ser 
distribuídos folder digitais;  

- Disponibilizar a funcionários e 
clientes cartilha virtual explicativa com orientações preventivas a serem adotadas 
nos ambientes de trabalho, público e de convívio familiar e social em todos os 
canais de comunicação da empresa;  

 – Comunicar ambulatórios de 
saúde (empresarial) e área de RH da empresa sobre casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19, bem como informar funcionários da mesma 
área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato próximo com o 
paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias;  

 – Comunicar empresas parceiras quando da confirmação 
de caso de COVID-19 em que o colaborador/prestador de serviço tenha 
trabalhado dentro das dependências da contratante ou tido contato com 
funcionários e clientes da contratante;  

 – Criar processo e estabelecer 
comunicação eficiente com o público e os órgãos competentes sobre informações, 
medidas e ações desenvolvidas para garantir a segurança dos clientes e 
colaboradores, assim como o status de ocorrência de casos e monitoramento de 
infectados.  

5. Monitoramento das condições de saúde  

 – Acompanhar 
rigorosamente as recomendações dos órgãos competentes para implementação 
de novas medidas, produtos ou serviços de prevenção;    

– Criar processo e definir responsáveis pelo 
acompanhamento e reporte de casos suspeitos e confirmados, incluindo o 
monitoramento das pessoas que tiveram contato com contaminado ou suspeito 
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nos últimos 14 dias, com sistematização de dados e informação periódica às 
autoridades competentes;  

– Medir a temperatura corporal dos colaboradores e 
clientes na entrada, restringindo o acesso ao estabelecimento e redirecionando 
para receber cuidados médicos caso esteja acima de 37,8ºC.  

  SHOPPING CENTER  

 Geral  

  

entre 14:00 e 20:00 – segunda a sábado, sendo que das 14:00 as 16:00 hrs horário 
exclusivo para atendimento a pessoas em grupo de risco);  

estabelecimento (referência em relação ao alvará de funcionamento), mesmo em 
áreas externas ou abertas, realizando o controle de acesso, seja por meio de senha, 
contagem ou outras formas de controle;  

 
facial;  

 
total e da capacidade permitida de pessoas;  

  

  

o promover atividades promocionais e campanhas que possam causar 
aglomerações nas lojas físicas e em outros canais de venda. Manter suspensos os 
eventos;  

 
colaboradores, lojistas e clientes;  

 -estar e envolver todos os 
lojistas nessas comunicações;  

 
a medidas de prevenção à COVID-19;  

 xo de pessoas nas dependências do estabelecimento, 
ajustando entradas e saídas distintas, e se necessário, isolando áreas do 
estabelecimento;  

 
como base o controle de acesso do estabelecimento;  
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 0% do total) e inutilizar as sobressalentes, de 
modo a garantir distanciamento de veículos no estacionamento;  

 
implementando informativo sobre a importância dos cuidados com a prevenção 
da COVID-19;  

 
pessoas que forem adentrar ao shopping, barrando a entrada e orientando a 
procurar serviço de saúde quando temperatura corporal igual ou acima de 
37,8ºC, bem como na presença de sintomas gripais;  

 
facial e de EPIs, quando aplicável;  

  
colaboradores que tiverem contato direto com os clientes sem a possibilidade de 
distanciamento físico recomendado;  

 
na entrada do estabelecimento, nos locais de pagamento e pontos de maior 
circulação de pessoas, como elevadores, escadas rolantes, escadas entre outros;  

 
a importância da utilização de máscaras pelos lojistas, consumidores e 
frequentadores e propagar a relevância e efetividade da higienização das mãos 
com água e sabão ou, em sua ausência, álcool em gel 70%;  

comunicação dos estabelecimentos e suas redes sociais para propagar 
informações e campanhas públicas de saúde e higiene;  

 
gerar a confiança no consumidor;  

vigentes no ambiente;  

 -19 em escadas rolantes, 
elevadores, cancelas de estacionamento e demais áreas de fluxo de pessoas;  

 
higienização das mãos ou restringir o uso de escadas rolantes, incentivando o uso 
de escadas;  

 
rolantes;   
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 so a guarda-corpos, de modo a evitar o contato com essas 
superfícies;  

 
em seu interior;  

 
garantir ventilação adequada;  

 
reposição nas máquinas e incentivar o pagamento por meio de cartão para evitar 
o manuseio de notas de dinheiro;  

 
estacionamento e aumentar a frequência da limpeza de totens de pagamento;  

 
superfícies de grande contato (elevadores, escadas rolantes, escadas, entre 
outros);  

 
exposições, shows e outras ações de entretenimento deverão permanecer 
fechados/suspensos;  

 s com bocal deve ser suspensa;  

 
possam gerar aglomerações;  

 

 ;  

 
kids, espaços família, trocadores de bebês, centros ecumênicos e coworkings) 
deverão permanecer fechados;  

 s e 
cadeiras motorizadas e de carrinhos de bebês;  

  

 as compras pelo drive-thru;  

 
como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, 
gestantes e imunodeprimidos;   

 
afastados e encaminhados para os serviços de saúde;  

 em gerar filas de atendimento, demarcar o piso de 
modo a garantir distanciamento mínimo entre clientes;  
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revezamento de colaboradores para diminuir o contato entre os colaboradores e 
deles com os clientes;  

  

Lojas  

 
trabalho e orientar a procura de serviço de saúde caso apresente temperatura 
acima de 37,8ºC, bem como na presença de sintomas gripais;  

 de uma pessoa por atendente/vendedor, realizando o 
controle de acesso, seja por meio de senha, contagem ou outras formas de 
controle;  

ilizando máscara de proteção 
facial;  

 
total e da capacidade permitida de pessoas;  

  

 utos de limpeza para clientes higienizarem cestas e sacolas de 
compras, ou higienizá-las a cada uso;  

 
clientes nas lojas e evitar aglomerações;  

avorecer a circulação de ar;  

ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção 
e limpeza semanais do sistema de ar condicionado por meio de PMOC (Plano de 
Manutenção, Operação e Controle);  

vigentes no ambiente;  

 
na entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento;  

  

 
de forma frequente; recomenda-se redução da exposição de produtos sempre que 
possível;   

 
expostos;  
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e importância da higienização das mãos com água e sabão, preferencialmente, ou 
com álcool em gel 70% e da utilização de máscaras, bem como garantir que todos 
os colaboradores estejam utilizando máscaras e demais equipamentos de 
proteção, como luvas descartáveis, se for o caso;  

 e uso obrigatório de máscaras pelos consumidores;   

  

  

  
dinheiro;  

 
como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, 
gestantes e imunodeprimidos;    

 m ser imediatamente 
encaminhados para os serviços de saúde;  

 
com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme;  

 adoção do 
revezamento de colaboradores para diminuir o contato entre os colaboradores e 
deles com os clientes;  

  

 Praça de Alimentação, Restaurantes e Cafés  

 l, somente delivery e takeaway;  

 
preferencialmente isolando o acesso à área (excetuados casos de delivery e 
takeaway);  

 
higienização das mãos e máscara de proteção facial;  

 
para entrega de alimentos, chamando um cliente por vez para evitar 
aglomerações na bancada de atendimento;  

 keaway, realizar limpeza de máquina de cartão após a 
utilização;  

manipulação de cédulas de dinheiro;  
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suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme;  

 

 COMÉRCIO DE RUA EM GERAL  

 atura de todos os colaboradores antes do turno de 
trabalho e orientar a procura do serviço de saúde caso apresente temperatura 
acima de 37,8ºC, bem como na presença de sintomas gripais;  

 osta 
entre 10:00 as 16:00 – segunda a sábado, sendo das 10:00 hrs as 12:00 hrs para 
atendimento exclusivo a pessoas em grupo de risco);  

 no estabelecimento considerando 10 metros quadrados por 
pessoa, realizando o controle de acesso, seja por meio de senha, contagem ou 
outras formas de controle;  

 
facial;  

 
total e da capacidade permitida de pessoas;  

 
estacionamento;  

 s estabelecimentos antes da reabertura;  

  

 
aglomerações nas lojas físicas e em outros canais de venda. Manter suspensos os 
eventos;  

 
facial e de EPIs, quando aplicável;  

 
compras, ou higienizá-las a cada uso;  

 rredores de fluxo unidirecional, a fim de coordenar o fluxo dos 
clientes nas lojas e evitar aglomerações;  

   

ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção 
e limpeza semanais do sistema de ar condicionado por meio de PMOC (Plano de 
Manutenção, Operação e Controle).   



@ PrefeituradeOsasco

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE OSASCO 30    Osasco, 10 de junho de 2020

normas 
vigentes no ambiente;  

 
na entrada do estabelecimento e nos locais de pagamento;  

  

  em vitrine deverão ter sua higienização realizada 
de forma frequente; recomenda-se redução da exposição de produtos sempre que 
possível;   

para teste no local;  

  embalagens para transporte;  

  

  

 
dinheiro;  

 recer serviços de amenidades adicionais que possam retardar a saída 
do consumidor do estabelecimento (café, entre outros);  

 
distanciamento mínimo entre os clientes;  

 ção de atendimento online telefônico;  

 
com suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme;  

 
revezamento de colaboradores para diminuir o contato entre os colaboradores e 
deles com os clientes;  

 
como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, 
gestantes e imunodeprimidos;    

encaminhados para os serviços de saúde;  

 

CONCESSIONÁRIAS E REVENDAS DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS  

 Realizar aferição de temperatura de todos os colaboradores antes do turno de 
trabalho e orientar a procura do serviço de saúde caso apresente temperatura 
acima de 37,8ºC, bem como na presença de sintomas gripais;  
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 de um cliente 
por atendente/vendedor;  

 , utilizando a 
classificação da atividade como “COMERCIO”;  

  

  

 bilização de álcool em gel 70% e de máscaras faciais a colaboradores e 
clientes;  

 
atendimento;  

  

 completa e diária das estações de trabalho;   

 
cada uso;  

 
do consumidor do estabelecimento (café, área infantil, entre outros);  

  ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS  

  Realizar aferição de temperatura de todos os colaboradores antes do turno de 
trabalho e orientar a procura do serviço de saúde caso apresente temperatura 
acima de 37,8ºC, bem como na presença de sintomas gripais;  

 

 
facial nos stands de vendas;  

 to mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, 
cabendo principalmente ao corretor garantir o respeito a essa distância;  

 
afastados das demais pessoas presentes nos stands;  

  de somente uma família por vez a imóveis, somente mediante 
agendamento prévio;  

 
adotadas todas as precauções de distanciamento e uso de equipamentos de 
proteção;  

 rmediação online;  
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disponibilização para o cliente;  

 entes nos stands 
de vendas;  

  

 
lavatórios com produtos de higiene adequados aos colaboradores dos stands;  

 
ventilação, instalar e manter filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção 
e limpeza semanais do sistema de ar condicionado por meio de PMOC (Plano de 
Manutenção, Operação e Controle);  

 ESCRITÓRIOS - ATIVIDADES PROFISSIONAIS EM GERAL  

  Realizar aferição de temperatura de todos os colaboradores antes do turno de 
trabalho e orientar a procura do serviço de saúde caso apresente temperatura 
acima de 37,8ºC, bem como na presença de sintomas gripais;  

 para 
a área de atendimento ao publico (se for o caso);  

  

 om atendimentos a clientes 
preferencialmente mediante agendamento prévio;  

  

 

 s, 
reorganizando o ambiente ou mesmo demarcando assentos que deverão 
permanecer vazios;  

  

 
clientes;  

 zação completa dos estabelecimentos antes da reabertura;  

  

 
grande contato;  

  

 
saída de clientes do estabelecimento (café, área infantil, entre outros);   
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para uso dos colaboradores e clientes;   

IGREJAS E TEMPLOS RELIGIOSOS 

 Realizar aferição de temperatura de todos os colaboradores antes do turno de 
trabalho e orientar a procura do serviço de saúde caso apresente temperatura 
acima de 37,8ºC, bem como na presença de sintomas gripais;  

 limitação máxima de ocupação (30%);  

 templo religioso; 

 fiéis que não estejam utilizando máscara de proteção 
facial;  

  entre os fiéis demarcando assentos que 
deverão permanecer vazios;  

 fiéis;  

 templos antes de cada sessão religiosa;  

 Limitação de uma hora de intervalo entre as sessões religiosas;   

  superfícies de 
grande contato. 

ATIVIDADES UNIPESSOAIS 

 Obrigatório o uso e disponibilização de álcool em gel 70% aos clientes;  

  proteção facial e luvas pelos 
prestadores de serviço e clientes; 

Higienização de todos os equipamentos e materiais utilizados antes e após o 
uso; 

Limitação de atendimento mínimo de 15 minutos entre os atendimentos;  

 Não será permita a atividade por profissionais ou clientes que estejam em 
grupo de risco, afastados por saúde ou com sintomas gripais; 

Para ambulantes, caberá a STUDE normatizar regras especificais adicionais 
por segmento; 

  

 Prefeitura de Osasco, em 10 de junho de 2020. 
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ANEXO III DO DECRETO N° 12.494, DE 10 DE JUNHO 
DE 2020. 

 

 

 

 

PLACAS INFORMATIVAS 
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PLANO DE RETOMADA RESPONSÁVELPLANO DE RETOMADA RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
Capacidade de funcionamento: 
20% da capacidade máxima do estabelecimento
Horário de funcionamento: 
das 14h às 20h
das 14h às 16h – exclusivo para pessoas de grupo de risco, 
acompanhada por até uma pessoa  

NAS LOJAS
Acesso de uma pessoa por atendente disponível

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Fechada para consumo no local

AOS CLIENTES, PROPRIETÁRIOS E COLABORADORES
 Obrigatório o uso de máscara 
 Obrigatória a disponibilização de álcool em gel 

em todas as lojas e sanitários
 Somente terão acesso clientes com temperatura corporal inferior 

a 37,8º. Acima disto deverão procurar, com urgência, qualquer 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Osasco

ATIVIDADE
SHOPPING CENTERS, GALERIAS 

E ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES

Protocolo
válido até 
30/06/2020 VIU ALGO ERRADO?

DENUNCIE: 156
VIU ALGO ERRADO?

INFORMAÇÕES: WWW.OSASCO.SP.GOV.BR
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PLANO DE RETOMADA RESPONSÁVELPLANO DE RETOMADA RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
  Funcionamento com até 30% da capacidade da área útil
  Sessões de até 1 hora 
  Intervalo de 2 horas para a transição entre as sessões 

(para higienização e evitar confl ito de fl uxo)

AOS FREQUENTADORES E COLABORADORES
  Obrigatório o uso de máscara
  Obrigatória a disponibilização de álcool em gel 
  Obrigatória a aferição da temperatura. Frequentadores 

com temperatura acima de 37,8º C devem ser 
encaminhados, com urgência, a uma Unidade de Pronto 
Atendimento

ATIVIDADE

IGREJAS E 
TEMPLOS RELIGIOSOS

Protocolo
válido até 
30/06/2020 VIU ALGO ERRADO?

DENUNCIE: 156
VIU ALGO ERRADO?

INFORMAÇÕES: WWW.OSASCO.SP.GOV.BR
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PLANO DE RETOMADA RESPONSÁVELPLANO DE RETOMADA RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS
* Número máximo de clientes é calculado da seguinte 
forma: 1 (um) cliente para cada 10m2 de área total da loja.
Horário de funcionamento: das 10h às 16h.
Das 10h às 12h – exclusivo para clientes que compõem o 
grupo de risco.

AOS CLIENTES E COLABORADORES
 Obrigatório o uso de máscara.
 Obrigatória a disponibilização de álcool em gel para os 

clientes.
 Obrigatória a aferição da temperatura.  Clientes com 

temperatura  acima de 37,8o C   devem ser encaminhados, 
com urgência, a uma Unidade de Pronto Atendimento. 

ATIVIDADE

COMÉRCIO

Protocolo
válido até 
30/06/2020 VIU ALGO ERRADO?

DENUNCIE: 156
VIU ALGO ERRADO?

CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO
DESTE ESTABELECIMENTO

NÚMERO DE PESSOAS*  

INFORMAÇÕES: WWW.OSASCO.SP.GOV.BR
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RETIFICAÇÃO 

 
 
 

No Ato do Prefeito de nº 097/2020, do processo administrativo nº 13439/2014, publicado no 
IOMO dia 09 de junho de 2020, na Edição 1862 ano XXI.  
 
 
 
Onde se lê:  
(...)  do contrato nº 023/2015, firmado com a empresa IN TIME Comunicação Ltda, para 
prestação de serviços de publicidade. 
 
 
Leia-se:  
(...)  no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Contrato nº 023/2015, firmado 
com a empresa IN TIME Comunicação Ltda, CNPJ 03.478.389/0001-73, para a prestação de 
serviços de  publicidade. 
 
 
 
 
Osasco, 10 de junho de 2020. 

 

 

ROGÉRIO LINS 

- Prefeito - 

ATOS DO PREFEITO


