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DECRETO Nº 173, de 18 de dezembro de 2020 

 
Dispõe sobre a redução do horário 
funcionamento de bares e restaurantes, em 
face  do aumento da pandemia da COVID-19 
no Município de Guapiara, 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 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 a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020. 
 

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, nesta data, o Município de Guapiara  constatam o aumento da 
pandemia no Município de Guapiara; 
 

Considerando a necessidade em reduzir o horário de funcionamento dos 
bares, restaurantes e similares no Município de Guapiara. 
 

Considerando que o Município de Guapiara retrocedeu para a fase 3 – 
AMARELA, DO Plano de São Paulo; 
 

Considerando a recomendação do Centro de Contingência do Coronavírus e 
a necessidade constante de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o 
adequado funcionamento dos serviços de saúde, 
 

Considerando que Supremo Tribunal Federal concedeu medida liminar para 
suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança 
Coletivo nº 2294495-23.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto Estadual nº 
65.357/2020, expedido pelo Governador do Estado de São Paulo. 
 
  Considerando finalmente que o consumo de bebidas alcoólicas em bares e 
restaurantes é uma atividade gregária, que, geralmente, estimula o contato mais 
próximo entre as pessoas e que, de outro lado, reduz a atenção aos cuidados e 
protocolos gerais e específicos 
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DECRETA  

   Art. 1º - Nos termos do Decreto nº 65.357/2020, editado pelo Governo do Estado 

de São Paulo, restabelecido pela medida liminar concedida pelo Supremo Tribunal 

Federal, o horário de funcionamento de bares e restaurantes no Município de 

Guapiara, passará, a partir de 19 de Dezembro de 2020, ser o seguinte. 

a) Bares – das 8:00 às 20:00 horas – lotação máxima de 40% 
b) Restaurantes e similares – das 8:00 às 22:00 horas. 

 
 Parágrafo único – Fica vedado a bares, restaurantes e similares no Municipio de 
Guapiara,  a venda e consumo de bebida alcoólica após às 20:00 horas. 
 

   Art. 2º - E´ obrigatório na entrada dos bares e restaurantes o uso de máscara 
facial, somente permitida a sua retirada no momento do consumo, e os proprietários 
dos estabelecimento deverão disponibilizar álcool em gel 70% na entrada e nos 
locais de trabalho. 
    
   Art. 3º - A fiscalização sobre o cumprimento deste decreto será efetuada pelos 
Fiscais Municipais e Vigilância Sanitária. 
 
   Parágrafo único -  Constatado o descumprimento a fiscalização lavrará o 
respectivo auto de infração e aplicará multa de até 10 UFMG, e na reincidência o 
alvará de funcionamento será suspenso. 
 
   Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
                       
 

Guapiara/SP, 18 de dezembro de 2020. 
 
 
 

JUSMARA RODOLFO PASSARO 
Prefeita Municipal 

 
Publicado e registrado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal, na 
data supra. 
 
 
 

JOSE ANTONIO DE LIMA MONTECELLI 
Auxiliar de Secretaria 
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