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DECRETO N. 18.655, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020.

Regulamenta as regras de retomada consciente
das atividades economicas que especifica, segundo
os criterios da fase verde estabelecidos no Plano
Sao Paulo do Governo Estadual, e da outras
providencias.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usc das atribuic;6es 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 M inisterio da Saude, que
"Declara Emergencia em Saude Publ ica de importancia Nacional {ESPIN) em decorrencia da lnfecc;ao
Humana pelo novo coronavirus {2019-nCoV) ." ;
Considera ndo 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 marc;o de 2020, do Ministerio da Saude, que
estabelece as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publ ica de importancia
internacional decorrente do coronavirus (COVID-19).";
Considerando o Decreto n. 18.476, de 18 de marc;o de 2020, que declara situac;:ao de
emergencia no Municipio de Sao Jose dos Campos, em razao da declarac;ao da Organizac;ao Mundial de
Saude- OMS - de pandemia de COVID-19, eo Decreto n. 18.479, de 23 de marc;o de 2020, com suas
alterac;6es, que reconhece a calamidade publica decorrente da pandemia do coronavirus {COVID-19) e
disp6e sobre as medidas para o funcionamento dos servic;os essenciais publicos e privados;
Considerando que o Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de marc;o de 2020, adotou a
medida de quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do incise II do art. 22 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 Pau lo (https://www.saopa ulo.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 Estadua l n. 65.044, de 3 de julho de 2020, preve em seu art. 72 que os Munidpios paulistas
inseridos nas fases laranja, amarela e verde, poderao aut orizar, mediante ate fundament ado de seu
Prefeito, a retomada gradual do atendimento presencia! ao publico de servic;os e atividades nao
essenciai s;
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Considerando o anuncio do Governo do Estado de Sao Paulo, nesta data, de 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. 12 A partir de 9 de outubro de 2020, fica permitido o funcionamento de musica ao
vivo em bares, restaurantes e similares com estrita observancia ao protocolo disponibilizado no sftio da
Prefeitura de Sao Jose dos Campos.
Art. 22 A partir de 18 de outubro de 2020, fica permitido o funcionamento da Feira da
Barganha localizada na Avenida Angelo Belmiro Pintus, na Rua Jose Caetano clemente e na Avenida
Jose Ribeiro Bastes - Jardim Colonial - 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. 3Q A partir da data de publica~ao deste Decreta, fica permitido aos Shoppings
Centers, o funcionamento de segunda-feira a sabado ate as 22 (vinte duas) horas.
Art. 4Q Fica estabelecida que a ocupa~ao maxima dos estabelecimentos e locais de
eventos passa a ser de 60 % (sessenta par cento) da capacidade, observados as protocolos gerais e
especfficos, as medidas de higiene, o usa obrigat6rio de mascaras, o controle de acesso e hora
marcada, as filas e as espa~os com demarca~oes para manter o distanciamento.
Art. SQ Este Decreto entra em vigor na data de sua
Sao Jose dos Campos, 9 de outubro de 2020.

publica~ao.

hwtFelicio Ramuth
Prefeito
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Devair

~"&Silva

o Cidadao

Secretaria de Apoio Jurfdico

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
nove dias do mes de outubro do anode dois mil e vinte.

rt n Almeida Figueira
Departa ento de Apoio Legislative
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