
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.520, DE 12 DE MAIO DE 2020. 

PUBUCADO(A) NO JORNAL 

8~~~~~0 JlNicJ~ 
N .................. de .. .... l:l.:i.J.. .. .. 

Regulamenta as regras de funcionamento das 
atividades essenciais previstas nos incises LVI e LVII 
do art. 3Q do Decreto Federal n. 10.282, de 20 de 
mar~o de 2020, com suas posteriores altera~oes. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando a Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministerio da Saude, que 
"Declara Emergencia em Saude Publica de importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da lnfec~ao 
Humana pelo novo coronavfrus (2019-nCoV)."; 

Considerando que a Le i Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, disp6s sobre 
medidas para o enfrentamento da citada emergencia de saude publica de importancia internacional; 

Considerando que o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de marc;:o de 2020, regulamenta a 
Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os servi~os publicos e as atividades essencia is; 

Considerando o Decreto Federal n. 10.344, de 8 de maio de 2020, que alterou o Decreto 
Federal n. 10.282, de 2020, incluindo novas atividades essenciais, tais como saloes de beleza, barbearias 
e academias de esporte; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 33.977 /20; 

DECRETA: 

Art. 1Q Ficam regulamentadas por este Decreto as regras de funcionamento das 
atividades essenciais previstas nos incises LVI e LVII do art. 3Q do Decreto Federal n. 10.282, de 20 de 
marc;:o de 2020. 

Art. 2Q As atividades essenciais de saloes de beleza e barbearias poderao retomar suas 
atividades desde que obedecidas as recomendac;:oes do Ministerio da Saude, da seguinte forma: 

I - atendimento individual com agendamento previo ou nao, sendo vedada a espera de 
clientes no interior do estabelecimento ou fila na area externa; 

II - utiliza~ao de mascara descartavel ou de tecido por todos os funcionarios e clientes; 
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Ill - frasco com alcool em gel 70% (dispenser) disponivel na entrada e na saida do 
estabelecimento; 

IV - higieniza<;ao frequente das superficies de toques como, por exemplo, maquinas de 
cartao, telefones e outros; 

V-as cadeiras e demais equipamentos deverao ser higienizados ap6s cada atendimento; 

VI - uso obrigat6rio de avental, descartavel ou tecido, com troca ap6s cada atendimento; 

VII - uso obrigat6rio de luvas; 

VIII- preferencialmente, lavar os cabelos antes dos cortes e penteados; 

IX- limpeza e desinfec~ao frequente dos sistemas de ar-condicionado; 

X - garantia de circula<;ao de ar com, no minimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela 
aberta; 

XI - caixas e guiches, preferencialmente, com prote<;ao de vidro ou policarbonato para 
separar funcionarios de clientes; 

XII - que funcionarios e proprietaries com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
gestantes, lactantes ou portadores de doen~as cronicas, preferencialmente, nao trabalhem no local. 

Art. 3Q As atividades essenciais de academias de esporte das modalidades de lutas, 
dan<;a, ginastica, pilates, muscula<;ao, estudio de personal, treinamento funcional, nata~ao, ucrossfit" e 
ten is poderao retomar suas atividades desde que obedecidas as recomenda<;oes do Ministerio da Saude, 
da seguinte forma: 

I - utiliza<;ao de equipamentos de prote<;ao individual (mascaras, luvas e similares) por 
todos os funcionarios, terceirizados e usuaries; 

II - a entrada podera ter controle de identifica<;ao, desde que as catracas estejam 
liberadas; 

Ill- havendo a identifica<;ao por biometria devera ser disponibilizado frasco com alcool em 
gel 70% (dispenser) no local; 

IV - fica permitido o acesso, circu la<;ao e permanencia de no maximo uma pessoa para 
cada dez metros quadrados de area total interna; 
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VI - nas salas de aulas coletivas o piso devera ser demarcado com o distanciamento 
mfnimo de dois metros entre os usuaries; 

VII - os vestiarios e as saunas devem permanecer fechados, sendo autorizado somente o 
usc des sanitarios; 

VIII - os bebedouros devem estar disponfveis somente para o abastecimento des 
recipientes individuais e em case de filas, devera ser mantido o distanciamento mfnimo de dois metros; 

IX - as areas destinadas a alimentac;:ao (lanchonete, cafe e similares) deverao permanecer 
fechadas; 

X - deverao ser disponibilizados frascos com alcool em gel 70% (dispenser) em todas as 
areas do estabelecimento, sendo que nas salas de musculac;:ao deverao ser mantidos no mfnimo cinco 
frascos para usc; 

XI - proceder com a higienizac;:ao des equipamentos individuais (colchonetes, halteres e 
similares) e das sa las de aulas coletivas sempre ao termino de cada usc; 

XII - limpeza e desinfecc;:ao frequente des sistemas de ar-condicionado; 

XIII - garantia de circulac;:ao de ar com, no mfnimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela 
aberta. 

§ 1Q As modalidades descritas no "caput" desse artigo poderao realizar somente o 
treinamento tecnico individual e condicionamento f fsico, vedado o contato direto entre os praticantes. 

§ 2Q Para a higienizac;:ao prevista no incise X deste artigo poderao ser disponibilizados 

"kits de higiene" para que os alunos fac;:am a limpeza, case queiram. 

§ 3Q 0 disposto neste artigo nao se aplica as academias ou areas destinadas a pratica de 
esportes instaladas em condomfnios e loteamentos residenciais. 

Art. 4Q Os estabelecimentos a que se referem as atividades mencionadas neste Decreto 
deverao manter em local visfvel aviso contendo as regras de utilizac;:ao desses locais. 

Art. SQ As demais atividades consideradas nao essenciais e nao elencadas neste Decreto 
deverao permanecer fechadas a fim de se evitar aglomerac;:ao e circulac;:ao de pessoas. 

Art. 6Q 0 descumprimento das regras determinadas neste Decreto ensejara a aplicac;:ao 
das penalidades previstas nas normas vigentes. 

Art. 7Q Ficam mantidas as demais regras e outras disposic;:oes contidas no Decreto n. 
18.476, de 18 de marc,:o de 2020, e Decreto n. 18.479, de 23 de marc;:o de 2020, com suas posteriores 

62 --..A-(\ A ,£) ~ 1\, 
0.18.520/20 PA33.977/20 -~ ,· 0 7~ l:_,\... 

GARtlotl VI!RS,\0 D-1/18 



altera~5es. 
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Art. 8Q Este Decreto tera vigencia enquanto perdurar a pandemia do coronavirus no 
municipio de Sao Jose des Campos. 

Art. 9Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose des Campos, 12 de maio de 2020. 

~c:Ra~ 
Prefeito 

,} ~L~: 
Jose ~ell~nc~a 

Secreta rio de Gestae AdmJ/lti~ 

i Junior 
Secreta rio de Saude 

Devai~a Silva 
Secretario de Prote~ao ao Cidadao 

vic Rabelo da Silva 
Secretario de Esporte e lidade de Vida 

Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
doze dias do mes de maio do a no de dois mil e vi~ 

Ever~igueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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