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

DECRETO N. 18.662, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020. 

Regula menta novas regras · de retomada 
consciente das atividades economicas que 
especifica, segundo os criterios da fase verde 
estabelecidos no Plano Sao Pau lo 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 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 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, e o Decreto n. 18.479, de 23 de mar~o de 2020, com suas 
altera~5es, 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 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 retomac;ia 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 que o Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo 
Decreto Estadual n. 65.044, de 3 de julho de 2020, preve em seu art. 7Q que os Municipios paulistas 
inseridos nas fases laranja, amarela e verde, poderao autorizar, mediante ato fundamentado de seu 
Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencia! a~ publico de servi~os e atividades nao 

essenciais; ~ 
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Considerando que o Municipio de Sao Jose dos Campos progrediu para a fase verde do 
Plano Sao Paulo eo que mais consta do Decreto Estadual n. 65.234, de 8 de outubro de 2020; 

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

DECRETA: 

Art. 1Q A partir da publica<;ao deste Decreta, fica permitido aos Shoppings Centers, o 
funcionamento todos os dias da semana ate as 22 (vinte e duas) horas, exceto em dias de feriados nos 
quais ficam permitidos apenas os servi<;os de "delivery" e "drive-thru". 

Art. 2Q Ficam proibidos de funcionar para visita<;ao os cemiterios publicos e particulares 
do municipio nas seguintes datas: 31 de outubro de 2020, 1Q de novembro de 2020 e 2 de novembro 
de 2020. 

Art. 3Q A partir de 18 de outubro de 2020, fica permitido o funcionamento da Feira da 
Barganha localizada na Rua ltoror6 e Rua Antonio Porffrio da Silva, Jardim Paulista, proximo a 
Rodoviaria Nova, com estrita observancia ao protocolo disponibilizado no sftio da Prefeitura de Sao Jose 
dos Campos e as medidas de higiene, distanciamento e uso de mascaras. 

Art. 4Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Sao Jose dos Campos, 14 de outubro de 2020. 

~amuth-L~-----
Prefeito 

Secreta rio 

Devair ~Silva 
Secreta rio de Prote<;ao ao Cidadao 
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Secreta ria de Apoio Juridico 

---
Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 

quatorze dias do mes de outubro do a no de dois mil e vinte. 

Everto lmeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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