
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA GERAL 

DECRETO Nº 18.836, DE 30 DE JULHO 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 Coronavirus (COVID-19), de que trata o 
Decreto nº 18.772/2021, alterado pelo de nº 18.810/2021, e 
modifica e revoga dispositivos desta legislação. 

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 16 de agosto de 2.021, 
mantendo todo o Estado na FASE DE TRANSIÇÃO do Plano para o enfrentamento da pandemia de 
COVID-19, que permite o retomo gradativo das atividades comerciais e de serviço, 

CONSIDERANDO que as determinações municipais baixadas para a FASE DE 
TRANSIÇÃO constam do Decreto nº 18.772, de 11 de junho de 2021, alterado pelo de nº 18.810, de 
09 de julho de 2021, 

DECRETA 

Art. 1 º Fica prorrogado até o dia 16 de agosto de 2.021, o prazo da quarentena 
previsto no parágrafo único do art. 1 ° do Decreto nº 18.230, de 23 de março de 2020 e suas alterações. 

Art. 2º A tabela constante do ANEXO ÚNICO do Decreto nº 18.772, de 11 de junho 
de 2021, alterado pelo de nº 18.81 O, de 08 de julho de 2021, passa a vigorar com a redação constante 
do ANEXO I deste Decreto. 

Art. 3º Fica estabelecido o protocolo sanitário para música ao vivo, constante do 
ANEXO II deste Decreto, que poderá ser executada nos horários ora permitidos, apenas em 
estabelecimentos com licença para música ao vivo emitida pela Prefeitura, em especial quanto à 
acústica e perturbação da vizinhança. 

Art. 4º Ficam mantidas e ratificadas as demais determinações constantes do Decreto 
nº 18. 772, de 11 de junho de 2021, alterado pelo de nº 18.81 O, de 08 de julho de 2021, não alteradas 
por este Decreto. 

Art. 5° 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. 6º Ficam expressamente revogados o § 3° do art. 2° e os arts. 3° e 4° do Decreto 
nº 18.772, de 11 de junho de 2021, alterado pelo de nº 18.810, de 08 de julho de 2021. 

Art. 7° Este Decreto entra em vigor em 1 ° de agosto de 2.021. 

Prefeitura do Município de Pi cicaba, em 30 de julho de 2021. 

VARES DE ALMEIDA 
unicipal 
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Publicado no Di o ficial do Município de Piracicaba. 

FRANCISCO APARECIDO RAHAL FARHAT 
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa 
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ANEXOI 

PLANO DE COMBATE Á COVID 19 

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

A pennissão 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 80% (oitenta por cento) 

Shoppings, comércio e restaurantes acesso até às 23h e encerramento das atividades às 24h 

Do dia 1º a 16 de agosto de 2.021 

ATIVIDADES INDUSTRIAIS Podem funcionar 

ATIVIDADES COMERCIAIS Podem funcionar entre 06h e 24h 

Bares Somente por retirada (pegue e leve), compra sem sair do 
carro (sistema drive thru) e entrega (delivery) das 06 horas 
até às 24 horas, sendo vedado consumo no local, exceto para 
aqueles que possuam CNAE de restaurante. 

ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO Podem funcionar entre 06h e 24h 
DE SERVIÇOS 

ATIVIDADES RELIGIOSAS Podem funcionar 

DEMAIS ATIVIDADES, LAZER, PRÁTICAS ESPORTIVAS OU QUE GEREM 
AGLOMERAÇÃO 

-Atividades Esportivas Individuais, Podem funcionar das 06hs às 24hs 
Clubes, academias e afins 
- utilização de áreas de lazer em 
condomínios exceto academias que Podem funcionar 
deverão observar as regras do item 
acima 
Cemitérios Públicos e Privados Podem funcionar 

- Atividades culturais Podem funcionar das 06hs às 24hs 
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ANEXO II 

PLANO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP 

PROTOCOLO ESPECIAL para a autorização de funcionamento de determinados 
estabelecimentos não essenciais: 

Protocolo para Música ao Vivo: 

Instalação de barreira fisica de vidro, acrílico ou outro material eficiente, com anteparos 
frontais e laterais, para separação entre o palco/músico (s) e o público; 
Uso obrigatório de máscara facial com cobertura de nariz e boca para os músicos integrantes 
da banda e equipe técnica; 
Não permitir o compartilhamento de microfones, equipamentos e instrumentos, sem a prévia 
higienização; 
A música ao vivo poderá contar com até 3 músicos com seus instrumentos, podendo a 
máscara facial ser retirada apenas no momento da apresentação; 
O distanciamento entre o palco ou local de apresentação e as mesas deverá ser de, no mínimo, 
2 metros; 
Não poderá ocorrer dança ou interação do público com os músicos e, em havendo espaço 
destinado para dança esse deverá ser interditado; 
Não poderá haver público em pé nos estabelecimentos e durante a apresentação; 
O músico deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que não teve nas últimas 24 
horas nenhum dos sintomas do COVID-19, em especial, febre, falta de paladar ou olfato, 
tosse, devendo esta declaração ficar de posse do estabelecimento por, no mínimo, 15 dias; 
Os estabelecimentos que tenham música em sistema karaokê deverão adotar os mesmos 
protocolos acima descritos, permitindo que somente uma pessoa faça o uso do microfone por 
vez e haja higienização dos equipamentos a cada troca de usuário. 


