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

DECRETO N. 18.717, DE 15 DE JANEIRO DE 2021. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOLETI~ JO MUNICIPIO 
N°.r~ ......... de l~.t.q,-!/:#?.?-L 

Dispoe sobre as regras para o funcionamento das 
atividades economicas que especifica, 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 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. 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 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; 

Considerando o 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), nos termos do 
Decreto Estadual n. 64.879, de 20 de mar~o de 2020, 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 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 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 Municfpios paulistas 
inseridos nas fases laranja, amarela e verde, poderao autorizar, mediante ato fundamentado de seu 

Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencia! ao pUblico de servitos e atividade~nao 
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essenciais; 

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

Considerando o aumento do numero de casos positivos de Covid-19 e o crescimento da 
ocupa~ao de leitos de interna~ao, enfermaria e Unidade de Tratamento lntensivo nas redes publica e 
privada de saude, constatados pelo Comite Municipal de Enfrentamento ao Coronavfrus; 

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

DECRETA: 

Art. 12 Ficam regulamentadas neste Decreta as regras de funcionamento das atividades 
economicas. 

Art. 22 Nao serao permitidas as seguintes atividades: 

I - shoppings centers, galerias e estabelecimentos congeneres; 

II - comercio em geral; 

Ill - servi~os em geral; 

IV- consumo local (restaurantes e similares); 

V- saloes de beleza e barbearias; 

VI - academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginastica; 

VII - eventos, conven~oes e atividades culturais: 

VIII- parques aquaticos e piscinas de clubes; 

IX- vend a de bebidas alco61icas ap6s as 20 (vinte) horas e ate as 6 (seis) horas no comercio 
varejista de mercadorias (lojas de conveniencia). 

Art. 32 Atividades que geram aglomera~ao estao proibidas. 

Art. 42 Ficam mantidas as regras de funcionamento dos servi~os considerados essenciais, 
relacionados no Anexo que e parte integrante deste Decreto, nos termos da legisla~ao vigente, 
observados os protocolos. 

Art. 52 0 Comite Municipal de Enfrentamento ao Coronavfrus avaliara semanalmente o 
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cenario epidemiologico e as taxas de ocupa~ao de leitos para delibera~ao sobre o funcionamento das 
atividades com atendimento presencia!. 

Art. 6Q 0 descumprimento das regras gerais ou especfficas determinadas neste Decreto e 
nas demais legisla~oes relacionadas ao enfrentamento da Covid-19, ensejara a aplica~ao de penalidade 
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reaisL aiE~m de medidas e san~oes cabfveis de natureza civil, 
administrativa e penal. 

§ 1Q A multa sera aplicada em dobro a cada reincidencia especffica. 

§ 2Q Considerar-se-a reincidente especffico o infrator pessoa ffsica ou jurfdica que tiver 
cometido infra~ao da mesma natureza, ja autuada ou punida. 

§ 3Q Caso o infrator persista na pratica do ato apos aplicada a multa por reincidencia 
especffica, a penalidade sera de interdi~ao das atividades, precedida de processo regular, garantidos 
contraditorio e ampla defesa pelo infrator. 

Art. 7Q Produtos, bens, equipamentos e utensflios em uso ou na iminencia de utiliza~ao 
em eventos ou atividades que geram ou podem gerar aglomera~ao de pessoas, serao apreendidos 
sumariamente, sem prejufzo das demais penas cabfveis. 

§ 12 As coisas apreendidas serao recolhidas ao deposito da Prefeitura ou, quando nao, 
depositadas em maos de terceiros idoneos. 

§ 2Q A apreensao consiste na tomada dos objetos que constituem prova material de 
infra~ao a este Decreto e as demais legisla~oes relacionadas ao enfrentamento da Covid-19. 

§ 3Q A devolu~ao das coisas apreendidas somente ocorrera mediante a apresenta~ao da 
Nota Fiscal dos itens, pagamento das multas aplicadas e indenizada a Prefeitura acerca das despesas com 
a apreensao, transportee o deposito. 

Art. 8Q Fica alterada a reda~ao do § 3Q do art. 1Q do Decreto n. 18.564 de 12 de julho de 
2020, passando a vigorar com a seguinte reda~ao: 

11Art. 1Q ................................................................................................................................ . 

§ 3Q Ficam excetuadas do uso obrigatorio de mascara de prote~ao facial as pessoas com 
problemas respiratorios devidamente comprovados por atestado medico ou outro documento 
comprobatorio de patologia correspondente, pessoas com incapacidade ffsica ou mental, ou, sem 
capacidade de remover a mascara sem assistencia." 

Art. 92 Este Decreto entra em vigor na data de 18 de janeiro de 2021, revogadas as 

disposi~oes em contrario. 
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Sao Jose dos Campos, 15 de janeiro de 2021. 

~ - ~ 
~th 

Prefeito 

LUlJni JUnior 
Secretario de Saude 

~ -
Bruno H s Santos 

Secreta rio y ao Cidadao 

Ronalda Jose de Andrade 
secretario Adjunto • SAl 

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
quinze dias do mes de janeiro do a no de dois mil e vinte e um. 

eida Figueira 
to de Apoio Legislativo 
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ANEXO 
DECRETO N. 18.717/2021 

ATIVIDADES E SERVI~OS ESSENCIAIS 
Podem fica r abertos, respeitados os protocolos: 

- assistencia a saude, inclufdos OS servi~OS medicos e hospitalares, clfnicas, farmckias, 
lavanderias e servi~os de limpeza; 

- assistencia social e atendimento a popula~ao em estado de vu lnerabilidade; 

- vigilancia e certifica~oes sanitarias e fitossanitarias; 

- preven~ao, controle e erradica~ao de pragas des vegetais e de doen~a des anima is; 

- inspe~ao de ali mentes, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

- servi~os funerarios; 

- Pet Shops, cuidados com animais em cativeiro; 

- produ~ao, distribui~ao, comercializa~ao e entrega, realizadas presencialmente ou per 
meio do comercio eletronico, de produtos de saude, higiene, limpeza, alimentos, 
bebidas e materia is de constru~ao; 

- atividades religiosas de qualquer natureza (lgrejas e Temples); 

- escolas publ icas e privadas, respeitado o limite de 35% da capacidade; 

- atividades de seguran~a publica e privada, inclufdas a vigilancia, a guarda e a custodia 
de presos; 

- ilumina~ao publica; 

- transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros eo transporte 
de passageiros per taxi ou aplicativo; 

- servi~os de transporte, armazenamento, entrega e logfstica de cargas em geral; 

- transporte de numerario; 

- produ~ao, transporte e distribui~ao de numerario a popula~ao e manuten~ao da 
infraestrutura tecnol6gica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro; 

- gera~ao, transmissao e distribui~ao de energia eletrica, inclufdo o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manuten~ao das centrais geradoras e des 
sistemas de transmissao e distribui~ao de energia, alem de produ~ao, transporte e 
d istribui~ao de gas natural; 

- telecomunica~oes e internet; 

- servi~o de call center; 

- se rvi~os relacionados a tecnologia da informa~ao e de processamento de dados (data 
center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

- atividades de atendimento ao publico em agencias bancarias, cooperativas de credito 
ou estabelecimentos congeneres, referentes aos programas governamentais ou 
privados destinados a mitigar as consequencias economicas da emergencia de saude 
decorrente da pandemia covid-1, inclusive de processamento do beneffcio do seguro
desemprego e de outros beneffcios relacionados; 
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- compensac;ao bancaria, inclusive lotericas, redes de cart6es de credito e debito, caixas 
bancarios eletronicos e outros servic;os nao presencia is de instituic;6es financeiras; 

- mercado de capitais e seguros; 

- atividades de construc;ao civil, obedecidos os protocolos; 

- atividades industria is, obedecidos os protocolos; 

- servic;os postais; 

- atividades de pesquisa, cientfficas, laboratoriais ou similares; 

- fiscalizac;ao tributaria, do trabalho e ambiental; 

- atividades de representac;ao judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurfdicas 
exercidas pelas advocacias publicas, relacionadas a prestac;ao regular e tempestiva dos 
servic;os publicos; 

- atividade de assessoramento em resposta as demand as que continuem em andamento 
e as urgentes; 

- atividades por meio de atendimento eletronico, nao presencia!; 

- guarda, uso e controle de substancias, materiais e equipamentos com elementos 
t6xicos, inflamaveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurfdico 
brasileiro, em atendimento aos requisites de seguranc;a sanitaria, metrologia, controle 
ambiental e prevenc;ao contra incendios; 

- produc;ao de petr61eo e produc;ao, distribuic;ao e comercializac;ao de combustfveis, 
biocombustfveis, gas liquefeito de petr61eo e demais derivados de petr61eo; 

- atividades de produc;ao, distribuic;ao, comercializac;ao, manutenc;ao, reposic;ao, 

assistencia tecnica, monitoramento e inspe~ao de equipamentos de infraestrutura, 
instalac;6es, maquinas e equipamentos em geral, inclufdos elevadores, escadas rolantes 
e equipamentos de refrigerac;ao e climatizac;ao; 

- atividades cujo processo produtivo nao possa ser interrompido sob pena de dano 
irreparavel das instalac;6es e dos equipamentos, tais como o processo siderurgico e as 
cadeias de produc;ao do alumfnio, da ceramica e do vidro; 

- servic;os de comercializac;ao, reparo e manutenc;ao de partes e pec;as novas e usadas e 
de pneumaticos novos e remoldados; 

- servic;os de radiodifusao sonora e de sons e imagens; 

- atividades de comercio de bens e servic;os, inclufdas aquelas de alimentac;ao, repouso, 
limpeza, higiene, comercializac;ao, manutenc;ao e assistencia tecnica automotivas, de 
conveniencia e congeneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades 
logisticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas; 

- atividades de manutenc;ao, venda de pec;as (autopec;as) e assistencia tecnica 
automotivas, sendo permitido as concessionarias a abertura somente para essa 
finalidade; 

- atividade de locac;ao de veiculos. 
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