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D E C R E T O Nº 153/2020, de 30 de novembro de 2020. 
 
 

Dispõe sobre o retrocesso de fase das 
atividades no município de Guapiara, em face 
do avanço da pandemia da COVID-19, e dá 
outras providências. 

 
 
 

JUSMARA RODOLFO PASSARO, Prefeita do Município de Guapiara, Estado de 
São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.67, § 6º da Lei Orgânica Municipal. 

 
 

Considerando as normas estaduais relacionadas à situação de calamidade pública reconhecida 
pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 
2020, e à quarentena declarada pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020; 

 

 Considerando o “Plano São Paulo”, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do 
art. 2º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo de implementar e avaliar 
ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19 e retorno 
programado das atividades públicas e privadas não essenciais presenciais, com base na ciência e na 
saúde; 

 
 Considerando a necessidade de avaliação periódica das normas municipais relativas ao estado 

de calamidade pública e as ações de enfrentamento da situação de emergência em saúde pública 
decorrentes da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19); 

 
  Considerando a Deliberação 11, de 6 de julho do 2020, do Comitê Administrativo Extraordinário 

Covid- 19 do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado - DOE-I, de 07 de julho de 2020; 
 

  Considerando o balanço e revisão do “Plano São Paulo” divulgado pelo Governo do Estado no dia 
19 de agosto de 2020, com base no número de casos e óbitos, taxa de ocupação de leitos e outros 
critérios sanitários e epidemiológicos, na forma do art. 5º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de 
maio de 2020; 

 
Considerando o Decreto Estadual nº 65.110, de 5 de agosto de 2020, que altera o Anexo III a que 

se refere o item 1 do parágrafo único do artigo 7º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 
2020; 

 
Considerando a substituição do Anexo III, parágrafo únic o do art. 7º do Decreto nº 64.994, de 28 

de maio de 2020, pelo Anexo II integrante ao Decreto nº 65.141, de 19 de agosto de 2020; 
 

 Considerando a Portaria 188/GM/MS, de 04/02/2020, que declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pela COVID-19. 

 
Considerando as orientações da OMS, do Ministério da Saúde e do Centro de Contingência do 

Estado de São Paulo para monitoramento e coordenação de ações contra a propagação do Covid-19. 
 

 Considerando que Plano São Paulo autoriza a Prefeita de conduzir e fiscalizar a flexibilização de 
setores seguindo as características do cenário local. 

 
Considerando a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária e Epidemiológica e de 

estudos elaborados pelos setores técnicos da Administração Municipal nesta data, constataram que o 



PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGUUAAPPIIAARRAA  
SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo,,  PPllaanneejjaammeennttoo  ee  FFiinnaannççaass  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  TTrriibbuuttaaççããoo  
CCNNPPJJ  ––  4466..663344..227755//00000011--8888 

Rua: Egídio Seabra do Amaral, 260 – Guapiara/SP – CEP: 18310-000 
 

Município de Guapiara não  possui condições que permite a retomada gradual do atendimento 
presencial ao público de atividades e serviços não essenciais. 

 

     Considerando, finalmente, que todas as medidas de prevenção, higiene, visando conciliar a 
vertente do convívio social, da preservação da vida das pessoas e da atividade econômica, a fim de 
que o município de Guapiara, retorne suas atividades gradualmente, garantindo aos empregados, 
empregadores, e à população segurança jurídica, econômica e sanitária, sem, no entanto, 
desconsiderar as recomendações das autoridades de Saúde, no que diz respeito ao combate do novo 
Coronavírus – COVID-19. 
 
 

D E C R E T A: 
  
 
    Art. 1º - A partir do dia 30 de novembro de 2020, o Município de GUAPIARA, retrocederá para a 
fase modulação  3 – AMARELA – do Plano São Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 
64.994/2020, observadas as medidas de prevenção ao contágio ou propagação do novo Coronavírus – 
COVID – 19, deste Decreto. 
 

Art. 2º - A  Fase de Modulação 3 - Amarela (Flexibilização), referida no art. 1º, decorre de estudos 
elaborados pelos setores técnicos da Administração Municipal, e implica na autorização de 
funcionamento das seguintes atividades: 

 
a) Bares: deverão funcionar com capacidade de 40% de ocupação e conforme quantidade de 
acentos disponíveis; o horário de funcionamento deverá ser das 14:00h às 22:00h; 

 
b) Restaurantes e similares: deverão funcionar com capacidade máxima de 40%; o cliente deverá 
retirar a máscara somente no momento da alimentação; após cada refeição servida deverão ser 
higienizadas as mesas e cadeiras ou qualquer superfície; orientar o cliente a higienizar as mãos antes 
de cada refeição; o horário de funcionamento deverá ser das 06:00h às 22:00h com limite de 8 horas 
de funcionamento. 

 
c) Salões de beleza, barbearias, serviços de estética: trabalhar com o horário marcado, sendo que 
a quantidade de clientes deve ser proporcional a quantidade de funcionários (um funcionário por 
cliente); higienizar as superfícies e equipamentos após cada uso; O cliente deverá utilizar máscara 
(exceção: Serviços de estética facial e barbearia); Os funcionários deverão utilizar a máscara durante 
todo período de atendimento; 

 
d) Academias de ginástica em geral: deverão funcionar com capacidade de 40%; com horário 8 
horas a ser definido pelo local. Somente poderão ser realizadas atividades individuais; após o uso do 
cliente o equipamento deverá ser higienizado com álcool 70% ou solução de 10 ml de água sanitária 
para cada 500 ml de água; 

 
e) Meios de hospedagem: deverão funcionar com capacidade máxima de 40%; as instalações 
deverão ser higienizadas com álcool 70% ou solução de 10 ml de água sanitária para cada 500 ml de 
água; Nos ambientes compartilhados todos os hospedes e funcionários deverão usar máscara; 

 
f) Lanchonetes: O consumo no local será permitido no horário das 14:00h às 22:00 hs, respeitando o 
limite máximo de 40% de sua capacidade total; o cliente deverá retirar a máscara somente no 
momento da alimentação; após cada refeição servida deverão ser higienizadas as mesas e cadeiras 
ou qualquer superfície; orientar o cliente a higienizar as mãos antes de cada refeição; 

 
g) Padarias: Será permitido consumo no local desde que haja acentos disponíveis, respeitando 
distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio); o cliente deverá retirar a máscara somente 
no momento da alimentação; após cada refeição servida deverão ser higienizadas as mesas e 
cadeiras ou qualquer superfície; orientar o cliente a higienizar as mãos antes de cada refeição. 
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h) Feiras livres: As feiras dos produtores e agricultores do município poderão funcionar 
às quartas e quintas feiras no horário das 07:00h às 13:00h na Praça Duque de Caxias; 
Fica expressamente proibido o comércio de roupas e calçados; as barracas devem estar 
posicionadas com distância de no mínimo 2 (dois) metros; os feirantes devem orientar 
distanciamento dos clientes de no mínimo 1,5 metros (um metro e meio); Cada 
feirante deve ter seu próprio álcool em gel 70% e disponibilizar para os clientes; os 
feirantes deverão realizar orientação quanto à manipulação dos produtos, de forma que 
evitem tocar no que não foram adquirir. 
 
i) Comércio em geral considerado não essencial – deverão funcionar de segunda a sexta-feiras 
no horário das 08:00h às 18:00h, e aos sábados das 8:00h as 13:00 h, respeitando o limite máximo de 
40% de sua capacidade total; os funcionários e os clientes deverão estar usando máscara facial; as 
instalações deverão respeitar o distanciamento minimo de 1,5 metros entre os clientes; usar alcool em 
gel para higiene das mãos. 
 
j) Atividades Imobiliárias – permitido o funcionamento de segunda a sexta-feiras no horário das 
08:00h às 18:00 hs, e aos sábados das 8:00h às 13:00 hs; respeitando o limite máximo de 40% de sua 
capacidade total; os funcionários e os clientes deverão estar usando máscara facial; as instalações 
deverão respeitar o distanciamento minimo de 1,5 metros entre os clientes; usar alcool em gel para 
higiene das mãos. 
 
k) Escritórios – Atividades Profissionalizantes – permitido o funcionamento de segunda às sexta-
feiras, no horário das 08:00h às 18:00h; respeitando o limite máximo de 40% de sua capacidade total; 
os funcionários e os clientes deverão estar usando máscara facial; as instalações deverão respeitar o 
distanciamento minimo de 1,5 metros entre os clientes; usar alcool em gel para higiene das mãos.Aos 
sábados permanecerão fechados. 

 
Parágrafo único – Para cumprimento da flexibilização constante deste Decreto, deverão os 

estabelecimento adotar medidas especiais visando impedir aglomerações e a proteção de idosos, 
gestantes e pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das recomendações do 
Ministério da Saúde,  da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal Saúde do 
Município; devendo disponibilizar álcool em gel 70% para os clientes; 

 
Art. 3º - Os proprietários dos estabelecimentos deverão observar os limites de ocupação - 

limitar a entrada e permanência de pessoas no estabelecimento, mesmo em áreas 
externas ou abertas, realizando o controle de acesso, seja por meio de senha, contagem 
ou outras formas de controle, disponibilizando às entradas do estabelecimento, 
informativo da capacidade total e da capacidade permitida de pessoas, bem como: 

 
a) Intensificar 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 de áreas comuns e de 
grande circulação de pessoas durante o período de funcionamento; 

 
b) 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; 

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

 
d) Manter as portas e janelas abertas, sempre que possível, para evitar o toque nas 
maçanetas e fechaduras; 

 
e) Retirar tapetes e carpetes, sempre que possível, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos 
mesmos; 
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f) 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. 
 
Art. 4º - O inciso III do artigo 1º do Decreto nº 121, de 13 de outubro de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
    
   “Art. 1º... 
   “I - ... 
   “II - ... 
   “III - Fica autorizado o funcionamento dos velórios no Municipio, desde que o falecimento não 
tenha ocorrido por suspeita ou confirmação de COVID 19, devendo o responsável  pelo l ocal 
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), não permitindo a entrada sem a 
utilização de máscara facial, e a  duração não poderá ser superior a 02 (duas) horas, limitado o 
número de presentes, devendo existir um sistema de rodízio para facilitar a visita de todos. 
 
  Parágrafo único – Permanece em pleno vigor o Decreto nº 113, de 30 de setembro de 2020, o 
qual Dispõe sobre o funcionamento de igrejas, templos religiosos e afins, durante o 
período de enfrentamento da pandemia causada pelo Novo Coronavírus - COVID-19 e 
dá outras providências. 

 
Art. 5º. Fica suspenso o funcionamento, por prazo indeterminado, de casas noturnas e demais 
estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou recepções. 

 
Art. 6º. Fica suspensa, por tempo indeterminado, a aglomeração de pessoas em shows, eventos 

esportivos e eventos gerais públicos ou particulares com ou sem cobrança de ingressos. 
 

Art. 7º. Ficam cancelados todos os eventos a serem realizados em local fechado, 
independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, tipo e 
modalidade do evento. 

 
Art. 8º. Fica vedado a aglomeração de pessoas em praças públicas e jardins. 

 
Art. 9°. Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos públicos e 
temporários. 

 
Art. 10. Fica vedado o comércio ambulante oriundo de outros Municípios sob pena de confisco dos 

produtos comercializados. 
 

Art. 11 Serão divulgadas mensagens informativas em locais públicos. 

Art. 12. Os titulares das Secretarias da Administração Municipal, no âmbito de sua competência, 
poderão expedir normas complementares, relativamente à execução deste decreto, e decidir casos 
omissos. 

 
Art. 13. Os Secretários Municipais ficam autorizados a expedir atos para regulamentar este Decreto 

dando ampla publicidade. 
 

Parágrafo único A fiscalização no cumprimento deste Decreto ocorrerá pelo Departamento de 
Fiscalização e pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 

 
Art. 14 As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo 

com a situação epidemiológica do Município. 
 

Art. 15- Enquanto perdurar a medida de quarentena fica determinado, o uso obrigatório de máscaras 
de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional: 
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I - nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população; 
 

II - no interior de: 
 

a) estabelecimentos que executem atividades essenciais por consumidores, fornecedores, clientes, 
empregados e colaboradores; 

 
b) em repartições públicas municipais, pela população, por agentes públicos, prestadores de serviço e 
particulares. 

 
Parágrafo único - O descumprimento as determinações deste Decreto ensejará a aplicação das 

seguintes penalidades, sem prejuízo de outras previstas em outras normas legais: 
 

I – aplicação de multa de 10 UFM; 
 

II– suspensão das atividades por 24 h contadas do horário da notificação do responsável legal ou na 
falta deste de qualquer funcionário do estabelecimento; 

 
III– suspensão por 7 (sete) dias das atividades na reincidência; 

 
IV– cassação do alvará de funcionamento por prazo indeterminado. 

 
Art. 16 - Este decreto entrará em vigor na data de 30 de novembro de 2020 e vigorará enquanto durar 
a situação de emergência, nos termos da Lei nº 13.979, de 2020. 
 

                             Guapiara, 30 de Novembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
                                          JUSMARA RODOLFO PASSARO 
                                                    Prefeita  Municipal 
 
 

 
 


