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PUBLICADO{A) NO JORNAL 
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DECRETO N. 18.650, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020. 

Altera o Decreta n. 18.637, de 21 de setembro de 
2020, que "Regulamenta as regras de retomada 
consciente das atividades economicas que 
especifica, segundo os criterios da fase amarela 
estabelecidos no Plano Sao Paulo do Governo 
Estadua I, e da outras providencias.". 

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

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 
Decreta Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreta Estadual n. 65.044, de 3 de 
julho de 2020; 

Considerando que o Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo 
Decreta Estadual n. 65.044, de 3 de julho de 2020, preve em seu art. 79. que os Municfpios paul istas 
inseridos nas fases laranja, amarela e verde, poderao autorizar, mediante ato fundamentado de seu 
Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencia! ao publ ico de servi~os e atividades nao 
essenciais; 

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

DECRETA: 

Art. 12 Ficam alterados os incisos I, II, Ill e XVI, e acrescentado o inciso XVIII ao Decreto 
n. 18.637, de 21 de setembro de 2020, passando a vigorar com a seguinte reda~ao : 

"Art. 19. .... ......... ...... .... ........ .. .. ................... ............... .. .. .. .. .. ......... ........ .. .............................. . 

I - somente podera ser agendada 1 (uma) festa por dia nos bufes ou outros tipos de 
estabelecimentos que recebem reun i5es corporativas, sendo que os locais que possuam ambientes 
distintos poderao receber mais de uma reuniao corporativa por dia, observando todo o regramento de 
ocupa~ao, higiene, horario e outras medidas de seguran~a sanitaria; 

II - a ocupa~ao maxima do local sera de 40% da capacidade do estabelecimento; 

Ill - o perfodo de realiza~ao das atividades sera de no maximo 8 (oito) horas, limitado o 



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

XVI - o funcionamento de brinquedos fixes, moveis (inflaveis ou nao} dos bufes ou area 
de entretenimento e jogos dos Shoppings Centers so sera permitido em estrita observancia ao 
protocol a disponibilizado no sftio da Prefeitura de Sao Jose dos Campos; 

XVII- .... ..... ... .............. .. .... .. ......... .. .. ............... ... .. ... .. ... .. .. ............... .. .. ............ .. .. .................. . 

XVIII - os estabelecimentos localizados no interior dos Shoppings Centers que nao sejam 
considerados como de atividade essencial deverao seguir o horario normal de funcionamento dos 
Shoppings." 

Art. 22 Fica acrescentado o art. 22-A ao Decreta n. 18.637, de 21 de setembro de 2020, 
com a seguinte reda<;ao 

"Art. 22-A. Fica permitido o funcionamento de cinemas com estrita observancia ao 
protocolo disponibilizado no sft io da Prefeitura de Sao Jose dos Campos." 

Art. 32 Fica revogado o paragrafo unico e acrescentado os §§ 12 e 22 ao art. 42 do 
Decreta n. 18.637, de 21 de setembro de 2020, com a seguinte reda<;ao: 

"Art. 42 ........ ............ ....... .. .. .. .... ...... .... ............ .. .... ... .... ....... .. .. ... .. ... .. .. .. ...... .. ................. .. .. .. . 

§ 12 Devera ser tambem juntada lista de participantes da festa ou da reuniao 
corporativa com indica<;ao dos respectivos numeros de CPF/MF, para fins de monitoramento 

epidemiologico. 

§ 22 A licen<;a mencionada no "caput" deste artigo objetiva informar ao Poder Publico, 
Secretaria de Saude a ocorrencia do evento, sua natureza e demais dados de interesse sanitario 
durante o perfodo da Pandemia." 

Art. 42 Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Sao Jose dos Campos, 2 de outubro de 2020. 

Prefeito 

D. 18.650/ 20 

~ l . t 
Jose l0ello ' rrea 

Secretario de Geytao Administrativa e Finan<;as 
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Dev~ia da Silva 

Cidadao 

Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
dois dias do mes de outubro do a no de dois mil e vinte. 
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Eve~ueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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