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

DECRETO N. 18.589, DE 24 DE JULHO DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~~e~~~~ 

Regulamenta as regras da retomada consciente 
das atividades economicas que especifica, segundo 
os criterios da fase amarela estabelecidos no Plano 
Sao Paulo do Governo Estadual, 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 lnfeq: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 publica de importancia internacional; 

Considerando a Portaria n. 356, de 11 de mar~o de 2020, do Ministerio da Saude, 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 fevereiro 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 Lei Federal n. 
13.979, de 2020; 

Considerando a estrategia de retomada consciente apresentada pelo Governo do Estado 
de Sao Paulo, por meio do Plano Sao Paulo (https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp) eo 
Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto Estadual n. 65.044, de 3 de 
julho de 2020; 

Considerando a Reuniao Extraordinaria realizada pelo Cons6rcio de Desenvolvimento 
lntegrado do Vale do Parafba, Literal Norte e Mantiqueira - Codivap, ocorrida em 24 de julho de 2020, 
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em que os Prefeitos que com poem o referido. Cons6rcio comprovaram, por meio de dados e estudos 
tecnicos, que o calculo apresentado pelo Governo do Estado de Sao Paulo nesta dat a, mantendo a 
classifica~ao da Regiao DRS 17 - Taubate na Fase Laranja, estaria incorreto uma vez que os criterios 
objetivos estabelecidos no Plano Sao Paulo autorizam sua evolu~ao para a Fase Amare la; 

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

DECRETA: 

Art. 12 Ficam regulamentadas as regras da retomada consciente das atividades 
economicas seguindo os criterios da fase amarela estabelecidos pelo Plano Sao Paulo do Governo 
Estadual, em complementa~ao as regras estabelecidas para a fase laranja dispostas nos Decretos n. 
18.535 e 18.536, ambos de 28 de maio de 2020, em vigor. 

Art. 22 A partir de 28 de julho de 2020, as atividades economicas que poderao ser 
retomadas mediante as regras dispostas no art. 32 e seguintes deste Decreto sao: 

I - saloes de beleza e barbearias; 

II - academias de esporte de todas as modalidades e centres de ginastica; 

Ill - bares, restaurantes e similares, inclusive aos localizados em pra~as de alimenta~ao e 
shoppings e galerias, desde que garantida a venti la~ao natural adequada. 

Paragrafo unico. 0 previsto no incise Ill deste artigo visa nao incentivar o consume local 
com a finalidade de lazer e/ou entretenimento. 

Art. 32 As regras gerais sao: 

I - utiliza~ao de mascara descartavel ou de tecido por todos os funcionarios e clientes; 

II - disponibiliza~ao de frasco com alcool em gel 70% (dispenser) na entrada e na safda do 
estabelecimento; 

Ill - higieniza~ao frequente ou a prote~ao para facilita r a higieniza~ao das superficies de 
toques como, por exemplo, maquinas de cartao, telefones e outros; 

IV - limpeza e des i nfec~ao frequente dos sistemas de ar-condicionado; 

V - garantia de circula~ao de ar com, no mfnimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela 
abertas; 
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VI- prote~ao de vidro ou policarbonato para separar funcionarios de clientes nos caixas e 
guiches, preferencialmente; 

VII - 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. 

Paragrafo (mice. Os estabelecimentos comerciais permitidos por este Decreto nao 
poderao realizar eventos que causem aglomera~ao de pessoas. 

Art. 42 Ficam estabelecidas as seguintes regras espedficas por atividade: 

I - sal5es de beleza e barbearias: atendimento individual com agendamento previo ou 
nao, sendo vedada a espera de clientes no interior do estabelecimento ou fila na area externa; as 
cadeiras e demais equipamentos deverao ser higienizados ap6s cada atendimento; uso obrigat6rio de 
avental, descartavel ou de tecido, com troca ap6s cada atendimento; uso obrigat6rio de luvas; 
preferencialmente, lavar os cabelos antes dos cortes e penteados; 

II - academias de esporte de todas as modalidades e centres de ginastica: utiliza~;ao de 
equipamentos de prote~ao individual (mascaras, luvas e similares) por todos os funcionarios, 
terceirizados e usuaries; a entrada podera ter controle de identifica~;ao, desde que as catracas estejam 
liberadas; havendo a identifica~ao por biometria devera ser disponibilizado frasco com alcool em gel 
70% (dispenser) no local; fica permitido o acesso, circula~;ao e permanencia de no maximo uma pessoa 
para cada dez metros quadrados de area total interna; devera ser mantido o distanciamento mfnimo de 
dois metros entre equipamentos; os vestiarios e as saunas devem permanecer fechados, sendo 
autorizado somente o uso dos sanitarios; os bebedouros devem estar disponfveis somente para o 
abastecimento dos recipientes individuais e em case de filas, devera ser mantido o distanciamento 
mfnimo de dois metros; as areas destinadas a alimenta~ao (lanchonete, cafe e similares) deverao 
permanecer fechadas; deverao ser disponibilizados frascos com a I cool em gel 70% (d ispenser) em todas 
as areas do estabelecimento, sendo que nas salas de muscula~ao deverao ser mantidos no mfnimo 
cinco frascos para uso; proceder com a higieniza~ao dos equipamentos individuais (colchonetes, 
halteres e similares); permissao apenas de aulas e praticas individuais, mantendo-se as aulas e praticas 
em grupo suspensas; 

Ill - bares, restaurantes e similares, inclusive as pra~as de alimenta~;ao: manter 2m (dois 
metros) de distancia entre as mesas, com atendimento limitado a 40% (quarenta por cento) da 
capacidade maxima do local; mesas com ate 06 (seis) lugares; servir apenas empratado (prate feito ou 
a Ia carte); proibido self-service; proibido rodizio; proibida utiliza~ao de mesa bistro; proibido consume 
no balcao; autorizada utiliza~ao de area externa ou ao ar livre e da cal~ada desde que mantida a 
distancia minima de 1,10m (um metro e dez centimetres) para o transite livre e seguro de pedestres, 
conforme previsto na Lei n. 5.093, de 8 de setembro de 1997. 

§ 12 Para as atividades descritas nos incises I e II do "caput" deste artigo, fica autorizado 
o funcionamento em horarios comerciais, vedado aos sabados, domingos e feriados. 
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§ 22 Para as atividades descritas no inciso Ill do "caput" deste artigo: 

I -fica proibido o servi~o de atendimento no local aos sabados, domingos e feriados; 

II - o servi~o de atendimento no local nao pode exceder 06 (seis) horas diarias, 
consecutivas ou nao; 

Ill- fica mantida a autoriza~ao para funcionamento do sistema "drive-thru" e "delivery", 
se houver, nao podendo o servi~o de atendimento no local ocorrer ap6s as 21 horas. 

Art. 52 0 descumprimento das regras gerais e/ou espedficas determinadas neste 
Decreto ensejara a aplica<;ao de penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ah~m de 
medidas e san<;5es cabiveis, de natureza civil, administrativa e penal, em especial, dos crimes dispostos 
nos arts. 267 e 268 do C6digo Penal. 

Paragrafo unico. A reincidencia sera punida com aplica~ao de multa em dobro a cada 
reincidencia. 

Art. 62 Ficam mantidas as demais regras previstas para a fase laranja estabelecida no 
Plano Sao Paulo do Governo Estadual, e outras nao modificadas por este Decreto. 

Art. 72 Este Decreto entra em vigor em 28 de j ulho de 2020. 

Sao Jose dos Campos, 24 de julho de 2020 . 

.\--==-
Felicio Ramuth 

Prefeito 

Devair P~da Silva 
Secreta rio de Prote<;ao ao Cidadao 

)GAF 
G20l9 
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Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
vinte e quatro dias do mes de julho do anode dois mil e vint 

lmeida Figueira 
to de Apoio Legislative 

D. 18.589/20 PA 33.977/20 5 




