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                             DECRETO Nº 070, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 
 
  

Estabelece, nos termos do Decreto Estadual nº 
64.994 de 28 de maio de 2020, normas sobre o 
procedimento, condições e diretrizes para a 
gradual retomada de atividades, 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, inciso VI da Lei Orgânica Municipal e, 

           Considerando a Deliberação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus 

(COVID-19), nomeado através do Decreto nº 25/2020, em reunião nesta data, como prevenção, no 

âmbito do Município de Guapiara, desde que observadas as normas sanitárias no contexto do 

COVID-19; 

, em sessão realizada em 25 de junho de 2020. 

          Considerando a extensão da pandemia em toda região propagando o risco de contaminação 

da população. 

           Considerando que o Município de Guapiara está inserido na Região Administrativa de 

Sorocaba será monitorado com observância das orientações do Ministério da Saúde, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e das diretrizes emanadas da Secretaria de Estado da Saúde. 

           Considerando a elaboração de estudos e de investigações epidemiológicas realizadas pela 

Vigilância Sanitária e Epidemiológica na população do Município. 

           Considerando as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, reafirmando a 

competência do município para legislar sobre assuntos locais, no que se refere ao isolamento social 

imposto pela pandemia da COVID-19. 

  

 

D E C R E T A: 

 

   Art. 1º - Observado o disposto neste decreto,  pelo prazo de 16 (dezesseis) dias, a partir de 

29 junho a 14 de julho de 2020 o Município retornará a fase 1 (um) – vermelha do Plano de São 

Paulo, nos termos do Decreto Estadual nº 64.994/2020. 

     

Art. 2º - Recomenda-se que não haja circulação de pessoas nas vias públicas do Município, 

no horário compreendido entre às 22:00 horas às 6:00 horas do dia seguinte a fim de evitar o 

contágio e propagação da Covid-19.   

    

Parágrafo único – Os transeuntes que forem abordados pelas autoridades competentes e 

não apresentarem justificativa plausível para estar em via pública nesse horário, serão orientados a 

retornar para sua residência. 

     

Art. 3º - Para os fins de que tratam os artigos 1º e 2º deste decreto, fica proibido: 

I – aglomerações em locais públicos, independentemente do número de pessoas, sendo que 

o descumprimento ao disposto neste inciso acarretará ao infrator pena de multa no valor 10 (dez) 

UFESPs ((Unidades Fiscais do Estado de São Paulo),e equivalente a R$ 276,10 (duzentos e setenta 

e seis reis e dez centavos). 
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II – a realização de festas e/ou atividades de entretenimento em imóveis particulares, sejam 

urbanos ou rurais, sob pena de sujeitar, o proprietário do imóvel, a multa no valor de 100 (cem) 

UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), e que equivalem, atualmente, em R$2.761,00 

(dois mil, setecentos e sessenta e um reais). 

    

§ 1º - A multa de que trata o inciso anterior será lançada no IPTU do imóvel. 

 

§ 2º - Caso o mesmo com a multa aplicada ao imóvel organizador dos eventos mencionados 

no caput deste artigo e/ou ocupante do imóvel prosseguir descumprindo as determinações, será ele 

próprio penalizado, também no valor de 100 UFESPs, podendo, ainda, ser conduzido à Delegacia de 

Polícia pelas autoridades competentes e responsabilizado administrativa e criminalmente. 

III – atividades e eventos esportivos em quadras, campos de futebol e estádios. 

IV – atividades de casas noturnas, salões de festas e de eventos, de associações recreativas, 

tanto na zona urbana quanto rural; 

V – escritórios e imobiliárias; 

VI – o funcionamento de academia de práticas esportivas e estabelecimentos similares; 

VII – o comércio em geral de lojas, sendo autorizado exclusivamente sob o sistema de 

comércio delivery. 

VIII – o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, sendo autorizado exclusivamente 

o funcionamento sob o sistema de comércio delivery até as 22:00 horas, sendo tolerada a realização 

de entregas até às 23:00 horas. 

IX – o consumo local em padarias, mercearias, mercados e minimercados. 

X – serviços de salão de beleza, cabeleireiro, barbeiro e afins. 

XI – o fretamento de qualquer transporte coletivo (vans, ônibus) nos limites do Município cuja 

finalidade seja a realização de compras ou de passeios turísticos a outras localidades. 

XII – atividades de templos e de casas de cultos; 

        

Art. 4º - Aqueles que infringirem os incisos III a X, deste artigo, serão penalizados com multa 

no valor de 100 UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) e interditados e, em caso de 

reincidência, serão lacrados e terão seus Alvarás de funcionamento cassados. 

 

Art.5º - A não observância ao inciso XI deste artigo, sujeitará o responsável pelo fretamento, 

em ocorrendo no Município, à pena de multa no valor de 100 UFESPs (Unidades Fiscais do Estado 

de São Paulo), equivalente a R$ 2.761,00 (dois mil, setecentos e ssesenta e um reais), enquanto os 

passageiros cujo embarque se daria em Guapiara, serão multados em 50 UFESPs, equivalente a R$ 

1.380,50 (m Il trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos). 

 Art. 6º  - As restrições dispostas no artigo 2º não se aplicam a estabelecimentos  que tenham 

por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 

I  - saúde: hospitais, clinicas, serviços de óticas, farmácias, estabelecimento de saúde animal; 

II – alimentação: - mercados, minimercados, mercearias, quitandas, padarias, açogues e lojas 

de suplemento, bem como os serviços de entrega delivery. Os mercados e minimercados deverão 

porem seguir as seguintes recomendações: 

III – abastecimento: produção agropecuária, armazens, borracharias, lojas de autopeças, 

oficinas mecânicas, loja de tinta e acabamentos. 

IV – serviços gerais: lavanderias, hoteis, bancas de jornais. 

V – o comércio ambulante estabelecidos no municipio. 

 

VII – estabelecimentos bancários: devendo estes, porém, seguir as seguintes recomendações 

ja estabelecidas pelo município. 
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VIII – o horário de funcionamento dos comércios essenciais será das 08 as 18 horas de 

segunda a sábado; padarias poderão funcionar das 06 as 18 horas  de segunda a sabado e no 

domingo das 06 às 11 horas; mercados, minimercados, mercearias, quitandas e açougues 

funcionarão das 08 as 18 horas e no domingo das 08 as 12 horas; postos de combustíveis de 

segunda a domingo das 06h as 22h; as farmácias deverão respeitar o horário de funcionamento 

estabelecido pelo Decreto nº. 056, de 15 de maio de 2020. 

       

Paragrafo único – Mesmo autorizados, deverão ser observados todas as determinações 

mencionadas nos incisos e alineas acima, sob pena de multa de 10 UFESPs, equivalente a R$ 

276,10 a 100 UFESPs, equivalente a R$2.761,00, dependendo da infração constatada pela 

fiscalização. 

    

Art. 7º - Por se enquadrem no inciso II do artigo 4º, as feiras-livres e/ou do produtor 

realizadas no Municipio de Guapiara, ficam autorizadas a funcionar às quintas-feiras, apenas 

barracas que comercializem hortifrute. 

    

Art. 8º -  É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, de uso profissional ou não, por 

todas as pessoas que estiverem foram de sua residência, sendo que o descumprimento sujeitará ao 

infrator à pena de multa no valor de 10 UFESPs, equivalente a R$ 276,10 (duzentos e setenta e 

seis reis e dez centavos). Caso o infrator se recuse a apresentar documento de identificação 

pessoal, será conduzido à Delegacia de Polícia e responderá criminalmente. 

 

Art. 9º Os estabelecimentos, seus proprietários, funcionários, público em geral ou qualquer 

responsável pela violação das determinações previstas neste Decreto, estarão sujeitos a 

respolinsabilização administrativa e criminal, nos termos do Código de Posturas do Municipio de 

Guapiara 

Art. 10 – A fiscalização do disposto neste Decreto ficará sob a responsabilidade dos Fiscais 

de Tributação, da Vigilância Sanitária e de qualquer outra entidade pública ou que em nome do 

Municipio assuma as obrigações de natureza fiscalizatória, bem como das Polícias Militar e Civil. 

Art. 11 – A população pode denunciar o descumprimento das normas e proteção e prevenção 

da COVID 19, presvistas neste Decreto, aos Fiscais de Tributação e a Vigilância Sanitária, que 

lavrarão as respectivas multas. 

Art. 12 – As medidas ora determinada estão sujeitas à reavaliação, a qualquer momento, 

conforme evolução da situação de pandemia da COVID-19. 

Art. 13 – Este Decreto vigora a partir de 29 de junho a 14 de julho de 2020. 

 

                                   Guapiara/sp, 26 de junho de 2020. 

 

 

  

JUSMARA RODOLFO PASSARO 

Prefeita Municipal 

 

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