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DECRETO MUNICIPAL N°  106, DE 11 DE JUNHO DE 2021 

"Dispõe sobre regulamentação das modificações nas regras de 
funcionamento aos estabelecimentos comerciais especificados, durante a 
transição da Fase VERMELHA, estabelecida no Plano São Paulo do Governo 
Estadual, com o propósito manter o combate à propagação da pandemia do novo 
corona VIRUS COVID 19, no Município de Guapiara/SP, e dá outras 
providências." 

JOSÉ MTHEUS RODOLFO DE FREITAS, Prefeito 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 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 e é 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 o Decreto Estadual n° 65.437 de 30 de dezembro de 
2020, alterado pelo Decreto Estadual n° 65.487 de 22 de janeiro de 2021, 
que estendeu até 07 de fevereiro de 2021 as medidas de quarentena impostas 
pelo Decreto n °  64.881 de 22 de março de 2020, como medida de enfrentamento 
da pandemia da COVID 19, e concomitantemente, como providência para a 
contenção das taxas de contaminação e propagação do vírus no Estado; 

CONSIDERANDO, as novas regras c Livulgadas pelo Governo Estadual 
para Fasede Transição; 

CONSIDERANDO, que as instalações hospitalares locais e regionais 
mantêm-se com excesso de lotação em seus leitos disponíveis para 
atendimento de pacientes decorrentes da pandemia, justificando a 
permanência do município na atual fase, 

CONSIDERANDO, mais, o aumento de casos de contaminações no 
Município, 

D E C R E T A: 

Art. 1°  A partir, das 00:00 horas, do dia 14 de junho de 2021, o 
Município de Guapiara adéqua-se as novas modificações na fase de Transição 
do Plano São Paulo, instituído pelo Governo Estadual, permitirá 
funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais conside s 
essenciais e não essenciais, com atendimento presencial a seus cli es no 
horário das 6h00m horas às 19h00m horas, de segunda a sexta-feira 
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Art. 2° O funcionamento dos estabelecimentos comerciais deverá 
observar todos os protocolos sanitários vigentes e já previstos nos 
decretos anteriores, sendo obrigatório aos consumidores fazerem uso de 
todas as recomendações lá especificadas - (uso de álcool em gel, máscaras, 
entre outras), devendo os estabelecimentos comerciais receber em seu 
interior consumidores até 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade 
de lotação. 

Serviços Gerais:- Restaurantes e Similares - 6h00m as 19h00m 
Salões de Beleza e Barbearia - 06h00 as 19h00m 
Atividades Culturais - 06h00 às 19h00m 
Academias - 06h00m as 19h00m 

§ 1 1  As Farmácias e Postos de Combustíveis deverão obedecer ao 
horário normal de funcionamento. 

§ 2 1  Lanchonetes, restaurantes e similares poderão funcionar de 
Segunda-feira à Domingo com atividade presencial das 06h00m às 19h00 e por 
sistema de delivery das 19h00m às OOhOOm. 

Art. 03. Nos dias considerados como FERIADO mercados, quitandas, 
açougues e padarias poderão funcionar até as 12h00m. 

Parágrafo Único - Nos feriados, outras atividades essenciais 
funcionarão da seguinte maneira:- 

1- 	As Farmácias funcionarão em sistema de plantão; 
II- Postos de Combustíveis funcionamento normal; e 
III- Feiras Livres semanalmente às Terças, Quintas e Sábados em 

período das 07h00m até as 13h00m na Rua Antonio de Oliveira. 

Art. 4°. Enquanto perdurar a presente situação fica permitido o 
funcionamento das atividades comerciais no horário das 6h às 19h, com 25% 
da capacidade de ocupação, seguindo os protocolos sanitários de 
enfrentamento da covid-19. 

Art. 5° Fica expressamente proibido diuturnaxaente e noturnamente o 
consumo de bebidas com teor alcoólicos em ruas, vias, parques, praças e 
demais logradouros públicos. 

Art. 6 1 . O atendimento presencial em Bares poderá ocorrer com 25% da 
capacidade, com público sentado, com serviços de alimentação para 
acompanhar as bebidas. 

Art. 7°. Fica determinado o toque de recolher todas as noites partir 
das 21 horas até às 05 horas do dia seguinte, vedando expressamente a 
circulação de pessoas em grupo, aglomerações e ajuntamento de pessoas. 

Parágrafo Único - A circulação individual no horário previstos no 
caput deverá ser justificada expressamente quando do momento de sua 
abordagem pelas equipes de fiscalização. 
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Art. 8 1 . Continuarão vedadas as realizações de festas que envolvam 
aglomeração de pessoas. 

Art. 90• A fiscalização das medidas dispostas neste decreto ficará a 
cargo fiscalização municipal, vigilância sanitária e com o apoio da Policia 
Militar do Estado de São Paulo que poderá ser requisitada para manter e 
preservar a ordem pública. 

Art. 10°. O descumprimento das condutas previstas nesta normativa 
sujeitará o infrator, as pena previstas no artigo 112 da Lei Estadual n° 
10.083, de 23 de setembro de 1998 - Código Sanitário do Estado e as 
dispostas no Artigo 9 1  deste Decreto. 

Art. 11. Permanecem suspensas as aulas presenciais das Redes 
Municipal, Estadual de Ensino no Município, devendo funcionar através do 
sistema remoto, enquanto o município estiver na fase de transição do plano 
São Paulo de enfrentamento da Covid-19. 

§ 1°. Seguindo a Resolução SEDUC-32 de 05/03/2021 em seu artigo 1 0 , 

as escolas deverão atender preferencialmente os estudantes mais 
vulneráveis, compreendidos como aqueles, indicados através dos Inciso 1, II 
e III. 

§ 2 1 . - Os serviços administrativos de entrega e orientações 
pedagógicas deverá estar restrito ao mínimo de profissionais nas Unidades 
Escolares, respeitando escala de revezamento, podendo os profissionais de 
educação serem convocadas a qualquer momento dependendo da necessidade. 

Art. 12. Fica permitido o funcionamento dos templos religiosos para 
a realização de cultos, missas e demais liturgias de natureza religiosa que 
envolvam reunião de pessoas observados todas as medidas preventivas e 
sanitárias e limitado a 25% da capacidade, no horário das 06h00m as 20h00m 
devendo ser adotado todas medidas sanitárias prevista no Artigo 2. 

Art. 13. Fábricas e indústrias estabelecidas no município poderão 
trabalhar com todas as medidas sanitárias de prevenção e combate ao 
CoronaVirus. 

Art. 14. Laboratórios de análises clínicas, consultórios médicos e 
odontológicos, farmácias, postos de abastecimentos e distribuidoras de gás, 
deverão adotar todos os protocolos sanitários de enfrentamento da Covid-19. 

Art. 15. Fica permitido o funcionamento do velório municipal 
localizado no cemitério da paz, bem como, de empresas funerárias 
estabelecidas no município. 

Parágrafo único - O velório somente poderá ocorrer nos locais 
mencionadas no caput, com duração máxima de 2 (duas) horas, desde que o 
falecimento não tenha ocorrido por caso suspeito ou confirmado de COVID 19. 

Art. 16. Este Decreto Municipal entrará em vigor na data de 
junho de 2021, revogando eventuais disposições em contrário, vigoF 
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a data de 20 de JUNHO de 2021, quando serão avaliadas a necessidade de 
manutenção ou suspensão das medidas ora impostas de acordo com a evolução 
dos casos de transmissão do Coronavirus - Covid-19 no âmbito deste 
município. 

Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando eventuais disposições em contrário. 

Guapiara/SP, li de junho de 2021. 

JOSÉ MATHEUSRODOLFO DFTT--. 
Prefeito do Município de Guapiara/SP 

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

JOSÉ ANTÔN MONTICELLI 
Auxiliar de Secretaria 
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