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

DECRETO N. 18.559, DE 25 DE JUNHO DE 2020. 

PUBUCADO(A) NO JORNAL 
BOlETIM DO MUNICIPIO 
No .. a.~~:1.... de ~.9,(p,J.*-9cJ.O 

Dispoe sobre o funcionamento das atividades 

economicas nao essenciais e da outras 
providencias. 

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 Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispos sobre 
medidas para o enfrentamento da citada emergencia de saude publ ica de importancia internacional; 

Considerando a Portaria n. 356, de 11 de mar<;:o de 2020, do Ministerio da Saude, que 
"Dispoe sobre a regulamenta<;:ao e operacionaliza<;:ao do disposto na Le i n. 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia 
internacional decorrente do coronavfrus (COVID-19)."; 

Considerando o Decreto n. 18.476, de 18 de mar<;:o de 2020, que declara situa<;:ao de 
emergencia no Municipio de Sao Jose dos Campos, em razao da declara<;:ao da Organiza<;:ao Mundial de 
Saude- OMS- de pandemia de COVID-19, eo Decreto n. 18.479, de 23 de mar<;:o de 2020, com suas 
altera<;:oes, que reconhece a calamidade publica decorrente da pandemia do coronavfrus (COVID-19) e 
dispoe sobre as medidas para o funcionamento dos servi<;:os essenciais publicos e privados; 

Considerando que o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de mar<;:o de 2020, regulamenta a 
Lei n. 13.979, de 6 de feverei ro de 2020, para definir os servi<;:os publicos e as atividades essenciais; 

Considerando que o Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de mar<;:o de 2020, adotou a 
medida de quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do incise II do art. 2Q da Le i Federal n. 

13.979, de 2020; 

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

DECRETA: 

Art. 1Q Fica proibido o funcionamento aos sabados, domingos e feriados das atividades 

econ6micas nao essenciais descritas abaixo : 

I - imobiliarias; 

D. 18.559/20 

C.t\0006 V£RSAOD1/18 



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

II - concessionarias e lojas de vefculos; 

Ill- escrit6rios em geral; 

IV- comercios em geral; 

V - comercios localizados na Rua XV de Novembro, na Rua Sete de Setembro e em 
Shopping Centers. 

Art. 2Q Fica autorizado o funcionamento, inclusive aos sabados, domingos e feriados, 
pelo sistema "drive-thru e "delivery" somente das demais atividades consideradas nao essenciais nos 
termos do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de mar~o de 2020. 

Art. 3Q Fica autorizado o funcionamento, inclusive aos sabados, domingos e feriados das 
atividades consideradas essenciais nos termos do Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de mar~o de 2020, 
entre elas, farmacias, hospitais, clfnicas, lavanderias, servi~os de limpeza, hoteis, supermercados e 
congeneres, padarias, postos de combustfveis e derivados, armazens, oficinas de vefculos automotores 
e bancas de jornal, servi~os de seguran~a privada, meios de comunica~ao social. 

Art. 4Q 0 descumprimento das determina~oes deste Decreto ensejara a aplica~ao da 
penalidade ja prevista no Decreto n. 18.535, de 2020, alem de medidas e san~oes cabfveis, de natu reza 
civil, administrativa e penal, em especial, dos crimes dispostos nos arts. 267 e 268 do C6digo Penal. 

Art. SQ Ficam mantidas as demais regras e outras disposi~oes nao expressamente 
alteradas contidas no Decreto n. 18.476, de 18 de mar~o de 2020, Decreto n. 18.479, de 23 de mar~o 
de 2020, Decreto n. 18.535, de 28 de maio de 2020, e Decreto n. 18.536, de 28 de maio de 2020, com 
suas posteriores altera~oes . 

Art. 6Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publ ica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 25 de junho de 2020. 

~R~· 
Prefeito 

Josei~o~&. 
Secreta rio de Gestae Administrativa e Finan~as 
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i Junior 
Secreta rio e Saude 

Dev~aSilva 

pos 

Secreta rio de Prote~ao Cidada 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
vinte e cinco dias do mes de junho do a no de dais mil e vinte. 
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Ever a Almeida Figueira 
Departa; ento de Apoio Legislative 
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