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DECRETO Nº 62, DE 29 DE MAIO DE 2020 

 

 

Dispõe sobre aplicação  do Decreto Estadual 
Nº 64.994 de 28 de maio de 2020 no âmbito 
do Município de GUAPIARA e dá 
providências correlatas.. 

 

 

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 a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30/01/2020, em decorrência da 

Infecção Humana pelo Covid-19; 

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 

pelo 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 a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020; 

Considerando os Decretos  nºs 64.862, de 13/03/2020 e 64.864, de 16/03/2020. 

Considerando a prorrogação do Decreto Estadual Nº 64.881 de 22 de março de 

2020 através do Decreto Estadual Nº 64.946 de 17 de abril de 2020. 

Considerando a Recomendação do Ministério Público da Comarca de Capão Bonito 

que engloba o Município de Guapiara; 

 Considerando o Decreto do Estado de São Paulo Nº 64.994, de 28 de maio de 

2020.
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Considerando que o Municipio de Guapiara está inserido na Região de Sorocaba 

e por esta razão deverá no máximo adotar as medidas previstas na Fase 2 do 

Plano Estadual de Flexibilização,  

Considerando as disposições do art. 7º e parágrafo único do Decreto Estadual n. 

64.994, de 28 de maio de 2020. 

Considerando finalmente, a Deliberação levada a efeito pelo Comitê de 

Prevenção e Enfrentamento ao Coronavirus (Covid-19) nesta data. 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Fica acolhida a aplicação do Decreto Estadual nº 64.994 de 28 de 

maio de 2020 no âmbito do Município de GUAPIARA com a seguinte 

determinação: 

a) Continua suspenso, a partir das 00:00 hs de 01 de junho a 14 de junho 

de 2020, sujeito à prorrogação, o atendimento presencial ao público nas 

academias, centros de treinamento, centros de ginástica, clubes sociais, escolas 

públicas e particulares, independentemente da aglomeração de pessoas. 

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 

considerados como não essenciais:  

-Atividades Imobiliárias, Comércio (Lojas em geral) e Escritórios 

poderão funcionar das 9:00 h às 13 hs de segunda a sábado, devendo o 

proprietário colocar um balcão na entrada para atendimento da clientela. 

Parágrafo único Os restaurantes e lanchonetes somente poderão 

funcionar através dos serviços de entrega a domicílio (delivery) e drive-thru. 

Art. 3º. A suspensão e a limitação a que se refere o artigo 1º não se aplica 

aos seguintes estabelecimentos: 

I – hospitais, farmácias, clínicas médicas e odontológicas; 
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II – hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 

III – lojas de conveniência; 

IV – lojas de venda de alimentação para animais; 

V – distribuidores de gás; 

VI – lojas de venda de água mineral; 

VII – padarias, vedado o consumo no local; 

VIII – postos de combustível; 

IX – agências bancárias e lotéricas; 

X – oficinas de veículos automotores, borracharias e lava rápido; 

XI – Hotéis e similares 

            XII - outros que vierem a ser definidos em ato expedido pela Administração 

Municipal. 

§ 1º. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar deverão adotar 

as seguintes medidas: 

I – intensificar as ações de limpeza; 

II – disponibilizar álcool em gel 70%, máscaras e luvas aos funcionários; 

III – divulgar informações acerca da COVID-19 e das medidas de 

prevenção; 

IV – Os estabelecimentos deverão disciplinar o atendimento de forma a 

evitar aglomeração: limitar o acesso de entrada e saída, organizar as filas com 

distanciamento mínimo de 1,5 m e fornecer álcool em gel 70% aos clientes. 

Art. 4º. Fica suspenso o funcionamento, por prazo indeterminado, de 

casas noturnas e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, 

eventos ou recepções. 

Art. 5º. Fica suspensa, por tempo indeterminado, a aglomeração de 

pessoas em: 

I – templos religiosos de quaisquer cultos; 

II – shows, eventos esportivos e eventos gerais públicos ou particulares 

com ou sem cobrança de ingressos. 
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Art. 6º. 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. 7º. Fica vedado o acesso e aglomeração de pessoas em praças 

pública e jardins. 

 

           Parágrafo único - Os locais de acesso ao público, inclusive os 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, deverão adotar medidas 

especiais visando à proteção de idosos, gestantes e pessoas com doenças 

crônicas ou imuno deprimidas, à luz das recomendações do Ministério da Saúde e 

da Secretaria de Estado da Saúde; 

Art. 9º. 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 – Fica vedada a publicidade sonora em veículos automotores, 

exceto as informativas realizadas pelo Município. 

Art. 12. Nos processos e expedientes administrativos, ficam suspensos 

todos os prazos regulamentares e legais, por 30 (trinta) dias, sem prejuízo de 

eventual prorrogação. 

Art. 13. Serão divulgadas mensagens informativas em locais públicos. 

Art. 14. 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. 15. 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. 16 - As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 
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Art. 17 – 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 UFMG 

             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. 18 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e 

vigorará enquanto durar a situação de emergência, nos termos da Lei nº 13.979, 

de 2020 

 

Guapiara, 29 de maio de 2020.  

 

 

 

JUSMARA RODOLFO PASSARO 
Prefeita Municipal 

 
 

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

 
MARIA SONIA FERREIRA 

Auxiliar de Secretaria 
 
 

 


