
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

DECRETO Nº 18.772, DE 11 DE JUNHO DE 2021.
Prorroga a vigência da quarentena de que trata o Decreto nº
18.230/2020  e  suas  alterações  e  as  medidas  da  FASE  DE
TRANSIÇÃO  do  Plano  São  Paulo,  para  o  enfrentamento  da
pandemia  decorrente  do  Coronavírus  (COVID-19),  revoga  os
Decretos  nº  18.676/2021,  nº  18.686/2021,  nº  18.708/2021  e  nº
18.750/2021 e dá outras providências.
 

LUCIANO  SANTOS  TAVARES  DE  ALMEIDA,  Prefeito  do  Município  de
Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e

 CONSIDERANDO que através da Atualização do Plano São Paulo, o Governo do
Estado de São Paulo estendeu o período de quarentena decretado até o dia 30 de junho de 2.021,
mantendo todo o Estado na FASE DE TRANSIÇÃO do Plano para o enfrentamento da pandemia de
COVID-19, que permite o retorno gradativo das atividades comerciais e de serviço,

CONSIDERANDO que o Governo Estadual indicou aos Municípios o endurecimento
das regras da FASE DE TRANSIÇÃO, caso houvesse piora nos indicadores de ocupação de leitos,

D  E  C  R  E  T  A

 Art. 1º Fica prorrogado até o dia 30 de junho de 2.021, o prazo da quarentena previsto
no parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 18.230, de 23 de março de 2020 e suas alterações.

 Art. 2º Nos termos do Plano São Paulo as atividades autorizadas a funcionar deverão
fazê-lo em conformidade com o ANEXO ÚNICO deste Decreto.

 § 1º  Observado o uso permanente de máscaras de proteção facial fica instituída no
período entre 22 horas e 05 horas, a restrição de circulação de pessoas no âmbito do Município de
Piracicaba, excetuada tal restrição apenas ao desempenho de atividades essenciais, vedada qualquer
tipo de aglomeração.

§ 2º Recomenda-se que a abertura e a troca de turnos em estabelecimentos sejam
ajustadas  de modo a evitar  o  deslocamento simultâneo de colaboradores  nos  meios  de transporte
público coletivo de passageiros, observando, no que couber, os seguintes horários:

 I - entre 5 horas e 7 horas, para o setor industrial;

 II - entre 7 horas e 9 horas, para o setor de serviços;

 III - entre 9 horas e 11 horas, para o setor de comércio.

§ 3º Fica expressamente proibida a realização de música ao vivo nos estabelecimentos.

§ 4º  A utilização de mesas e cadeiras nos logradouros públicos (calçadas) somente
poderá se dar nos casos em que o estabelecimento possua alvará de licença para tanto e, desde que, se
observe o limite máximo de ocupação de 40% (quarenta por cento).

Art.  3º  Objetivando a  melhoria  dos  índices  de contaminação e  de  distanciamento
social durante a quarentena fica proibida a venda e distribuição no varejo, sob qualquer modalidade,
de bebidas alcoólicas, no período compreendido entre as 20h (vinte horas) até as 06h (seis horas), em
todos os estabelecimentos comerciais com atividades essenciais ou não, em especial: supermercados,
mercados,  mercearias,  padarias,  bares,  lanchonetes,  lojas  de  conveniência  e  estabelecimentos
assemelhados, incluindo todos os sistemas de vendas/compra direta, inclusive delivery.
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Art. 4º Observada a restrição de circulação de pessoas de que trata o artigo anterior,
os serviços de transporte público de passageiros não funcionarão no período compreendido por este
Decreto, todos os dias da semana, no horário entre 22 horas e 05 horas.

Art. 5º Ficam determinadas as seguintes medidas a serem adotadas pelos titulares dos
órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas para organização dos
trabalhos nas unidades públicas municipais:

I – manutenção integral dos serviços essenciais, com promoção de ações que visem
proteger os funcionários de atendimentos e os usuários de serviços, observando as normas sanitárias e
as regras de relacionamento já determinadas e mantendo-se integralmente o atendimento de toda a
população;

 II -  os serviços não essenciais,  realizados no Centro Cívico, sede da Prefeitura do
Município e demais órgãos e unidades, serão realizados presencialmente em horário reduzido, das
09:00 às 15:00h, ocupando 50% (cinquenta por cento) da capacidade operacional da unidade, com
retorno do atendimento presencial ao público;

 III – determinação de retorno das atividades presenciais para 100% (cem por cento)
dos  servidores  e  estagiários,  com exceção  daqueles  servidores  com condições  de  risco,  os  quais
deverão  executar  trabalhos  em  casa  ou  em  regime  de  teletrabalho,  cabendo  sua  organização  ao
Secretário ou Gestor de cada órgão ou unidade;
 

IV  –  o  atendimento  realizado  pelo  Serviço  Municipal  de  Defesa  do
Consumidor/PROCON será feito de forma presencial com agendamento prévio por telefone e controle
de fluxo de pessoas e,  também, por meio de telefone ou  email,  ficando mantidas as fiscalizações
necessárias.

Art. 6º Dado o caráter clandestino de eventos e o combate preventivo à disseminação
do COVID-19 será aplicada, imediatamente, pena de multa independentemente de notificação prévia
ou advertência,  por agente infrator,  segundo a capitulação e por evento realizado ou propagado a
realizar, além da imediata interdição e dispersão dos participantes do evento.

§  1º As  multas  para  os  agentes  facilitadores  de  eventos  clandestinos  que  geram
aglomerações são:

I - Promotores do Evento: multa prevista no Decreto Estadual nº 65.671, de 4 de maio
de 2021, do Governo do Estado de São Paulo, segundo a graduação lá fixada;

II - Musicistas que participam: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

III - Locadores/cedentes dos espaços: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

IV - Locadores/cedentes dos equipamentos: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

V - Comércios no local de bebidas e alimentos: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

VI - Comércios que distribuem/vendem ingressos: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

VII - Colaboradores da organização e realização: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

§ 2º Os proprietários de veículos que utilizem os equipamentos de som, promovendo
aglomeração em local público ou privado, terão seus equipamentos e veículos apreendidos nos termos
da Lei Complementar nº 303, de 11 de setembro de 2.013 e suas alterações, além da aplicação das
demais penalidades lá previstas.

§ 3º Os  envolvidos serão levados à Autoridade da Polícia  Civil  para  lavratura  do
respectivo Boletim de Ocorrência.

2



DECRETO Nº 18.772/2021

§  4º Todos  os  utensílios,  equipamentos  e  produtos  utilizados  no  evento  serão
apreendidos e liberados somente mediante a apresentação dos documentos fiscais pertinentes e, caso o
produto apreendido seja falsificado ou adulterado será feita a comunicação à Autoridade da Polícia
Federal ou Estadual competente, a qual será entregue o produto e caberá a apuração da notícia crime.

§ 5º Serão observados os procedimentos e prazos de recursos já previstos na legislação
sanitária pertinente.

§ 6º Nos termos do § 1º do art. 18 da Lei Orgânica do Município, a Guarda Municipal
está autorizada a lavrar o auto de infração e realizar a interdição dos eventos de que trata este artigo,
bem como, realizar as atividades de apoio e auxílio nas ações fiscalizatórias dos serviços sanitários
municipais.

Art. 7º O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará o infrator, conforme o
caso, às penas previstas nos incisos I, III, IV e IX do artigo 112 da Lei Estadual nº 10.083, de 23 de
setembro de 1998 (Código Sanitário do Estado) e no Decreto Estadual nº 65.671, de 04 de maio de
2021.

Art. 8º Ficam expressamente revogados os Decretos nº 18.676, de 16 de abril de 2021,
nº 18.686, de 23 de abril de 2021, nº 18.708, de 07 de maio de 2021 e nº 18.750, de 28 de maio de
2021.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor em 13 de junho de 2.021.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 11 de junho de 2021.

LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

FÁBIO FERREIRA DE MOURA
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa
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ANEXO ÚNICO

PLANO DE COMBATE À COVID 19

Este plano visa a redução de circulação das pessoas e consequente redução do contágio pela COVID
19

A permissão para o exercício da atividade de pessoas neste período será como segue e somente mediante
utilização de máscaras e adoção dos demais protocolos sanitários estabelecidos por legislação própria, com

restrição para os serviços não essenciais que deverão observar a capacidade de seus estabelecimentos
limitada a 40% (quarenta por cento)

Das 22h às 05h00 somente os profissionais autorizados por este Plano poderão circular nas vias do
território de Piracicaba ou cidadãos em casos emergenciais devidamente justificados às autoridades

fiscalizadoras

Do dia 13 a 23 de junho

ATIVIDADES INDUSTRIAIS Podem funcionar

ATIVIDADES COMERCIAIS

-Manutenções emergenciais Podem funcionar

-Farmácias Podem funcionar

-Supermercados, mercados, Mercado 
Municipal, Varejões, feiras livres, 
padarias, açougues, vedado o consumo 
no local

Podem funcionar das 06hs às 21hs, com entrega (delivery) até
às 24hs

Bares Somente por retirada (pegue e leve) e compra sem sair do
carro (sistema drive  thru)  das  06  horas  até  às  21  horas  e
entrega (delivery) das 06 horas até às 24 horas, sendo vedado
consumo no local.

Restaurantes Podem funcionar das 06hs às 21hs, com entrega (delivery) até
às 24hs

-Lojas de material de construção, 
hidráulica, elétrica e informática

Podem funcionar das 06hs às 21hs, com entrega (delivery) até
às 24hs

-Postos de Combustíveis e lojas de 
conveniência

Podem funcionar das 06hs às 21hs

-Shopping center, galerias e demais lojas
do comércio, ambulantes e 
camelódromos

Podem funcionar das 06hs às 21hs, com entrega (delivery) até
às 24hs

ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIGIOSAS

-Manutenções e serviços emergenciais Podem funcionar

-Atendimentos médicos, odontológicos
e hospitalares de emergência

Podem funcionar

-Atendimentos veterinários de 
emergência

Podem funcionar

-Transporte de produtos essenciais Podem funcionar
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-Segurança Pública e Privada e 
fiscalizações

Podem funcionar

-Transmissão e distribuição de energia 
elétrica

Podem funcionar

-Manutenção de sistemas de energia e 
comunicação

Podem funcionar

-Serviços de Transporte privado 
coletivo, individual, por aplicativos e 
afins

Podem funcionar

-Serviços Públicos Essenciais Podem funcionar

-Hotéis, Pousadas e Motéis (exceto 
seus restaurantes, academias, salas de 
convenções e áreas de lazer internas)

Podem funcionar, observadas as regras para serviços
correlatos

-Lotéricas Podem funcionar das 06hs às 21hs

-Bancos e Atividades Financeiras Podem funcionar das 06hs às 21hs

- Salões de Beleza e Barbearias Podem funcionar das 06hs às 21hs

- Oficinas mecânicas, revenda de 
veículos e borracharias

Podem funcionar das 06hs às 21hs

- Construção Civil Podem funcionar das 06hs às 21hs

- Ensino Público e Privado, inclusive 
não regulado (com capacidade 
reduzida de 35%)

Podem funcionar das 06hs às 21hs

- Rodoviária: somente embarque e 
desembarque com barreira sanitária

Podem funcionar

- Cultos Religiosos Podem funcionar das 06hs às 21hs

DEMAIS ATIVIDADES, LAZER, PRÁTICAS ESPORTIVAS OU QUE GEREM
AGLOMERAÇÃO

-Prestadores de serviço de fisioterapia
e cuidadores de idosos em residência

Podem funcionar

-Atividades  Esportivas  Individuais,
Clubes, academias e afins

Podem funcionar das 06hs às 21hs

-  utilização  de  áreas  de  lazer  em
condomínios  exceto  academias  que
deverão  observar  as  regras  do  item
acima

Não podem funcionar

Cemitérios Públicos e Privados 
(exceto para sepultamentos, 
exumação e velórios, conforme 
regulamentação própria)

Não podem funcionar

- Atividades culturais Podem funcionar das 06hs às 21hs
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