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DECRETO N.º 121 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre as medidas de emergência do 
Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise 
em decorrência da infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) – FASE 4. 

 
 
JUSMARA RODOLFO PASSARO, Prefeita Municipal de Guapiara, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe confere o art. 67, VI, da LEI Orgânica Municipal , e 
 

CONSIDERANDO a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual 
o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus; 
 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 3º, § 7º, inciso II, da aludida lei federal, 
o gestor local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, pode adotar a medida da 
quarentena; 
 

CONSIDERANDO o Decreto n° 34 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas 
de emergência do Comitê de Prevenção e Enfrentamento de Crise em decorrência da infecção 
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)”. 
 

CONSIDERANDO as informações trazidas pela Secretaria Municipal da Saúde de 
Guapiara e as medidas adotadas no combate da COVID – 19 para retomada das atividades 
econômicas no Município; 
 

CONSIDERANDO o pronunciamento do Exmo Sr. Governador do Estado, na data de 
9 de outubro de 2020, o qual anunciou o avanço para fase verde conforme disposto no Plano 
de São Paulo, nos termos que seguem:. 
 
 
DECRETA 
 
 
 Art. 1º Nos termos do Plano São Paulo – FASE 4, fica AUTORIZADO o funcionamento dos 
estabelecimentos não essenciais, do Municipio de Guapiara,  para atendimento presencial no 
período de até 12 (doze) horas, conforme segue: 
 
I - a capacidade fica limitada a 60% (sessenta por cento) de ocupação para todos os setores; 
 
II – Bares e Restaurantes: o consumo local deve encerrar no máximo as 22 (vinte duas) horas, 
ficando permitida a permanência no local até as 23 (vinte e três) horas; 
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III - Fica autorizado o funcionamento de velórios desde que o falecimento não tenha ocorrido 
por suspeita ou confirmação de COVID 19, devendo realizar a higienização completa dos 
ambientes e superfícies com álcool 70% (setenta por cento) e/ou água sanitária (10 ml para 
cada 500 ml de água);  

 IV- Igrejas, templos religiosos e afins têm autorização para permanecerem abertos durante o 
período de enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19, com lotação máxima de 
60% (sessenta por cento) da capacidade do templo ou igreja; 

 
V - Fica autorizado a funcionar os comércios considerados essenciais, conforme segue: 
a) padarias poderão funcionar das 06 às 19 horas de segunda a sábado e nos domingos e 
feriados das 06 às 18 horas; 
b) mercados, minimercados, mercearias, quitandas e açougues das 08 às 19 horas de 
segunda a sábado e nos domingos e feriados das 08 às 12 horas;  
c) as farmácias deverão respeitar o horário de funcionamento estabelecido pelo Decreto nº. 
056, de 15 de maio de 2020. 
 
Art. 3° Ficam mantidas todas as medidas de enfrentamento em decorrência do COVID-19, 
em especial a disposta no Decreto n.° 89, de 21 de agosto de 2020, desde que não conflitem 
com as disposições do Plano de Retomada das Atividades Econômicas ora instituído. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições ao contrário.    
 
                                Guapiara, 13 de outubro de 2020. 
 
 

JUSMARA RODOLFO PASSARO 
                                                   Prefeita Municipal 
 
 
Publicado e registrado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Guapiara, 
na data supra. 
 
                                  

MARIA SONIA FERREIRA 
Respondendo pelo expediente da Secretaria 

 


