
DECRETO Nº 116, 11 DE JUNHO DE 2020. “Prorroga, no âmbito do Município de Vargem 

Grande Paulista, as medidas locais de isolamento em razão da quarentena imposta pelo 

Governo do Estado de São Paulo para combater a disseminação do COVID-19, e dá outras 

providências.” 

 

 JOSUÉ RAMOS, Prefeito do Município de Vargem Grande Paulista, no uso de suas atribuições legais 

previstas na Lei Orgânica do Município de Vargem Grande Paulista;  

CONSIDERANDO que por força do Decreto Legislativo nº 06/2020, o Congresso Nacional 

reconheceu a existência de Calamidade Pública, para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal 

nº 101, de 4 de maio de 2000;  

CONSIDERANDO a decretação de Estado de Calamidade Pública no Município de Vargem Grande 

Paulista por ocasião do Decreto nº 062, de 28 de março de 2020, situação que foi reconhecida pela 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo através do Decreto Legislativo nº 2.495, de 31 de 

março de 2020; 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado prorrogou a quarentena imposta pelo Decreto Estadual 

nº 64.881, de 22 de março de 2020 para 15 de junho de 2020 através do Decreto Estadual nº 

64.994, de 28 de maio de 2020; 

CONSIDERANDO a instituição do Plano São Paulo pelo Governo Estadual, que visa a implementar e 

avaliar ações e medidas estragégicas de enfrentamento da pandemia decorrente de COVID-19, 

classificando a retomada da atividade econômica em fases de acordo com cada setor;  

CONSIDERANDO que as fases foram classificadas como: 01 – VERMELHA (fase de contaminação 

com a liberação apenas de serviços essencias), 02 – LARANJA (fase de atenção com eventuais 

liberações), 03 – AMARELA (fase controlada, com maior liberação de atividades), 04 – VERDE (fase 

decrescente, com menores restrições) e 05 – AZUL (fase de controle da doença, com liberação de 

todas as atividades com protocolo)  

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que 

autoriza a retomada gradual das atividades comerciais com a evolução de fases estabelecidas pelo 

plano São Paulo; 

CONSIDERANDO que da análise de tais circunstâncias será efetuada de maneira regionalizada, o 

Município de Vargem Grande Paulista foi reclassificado para Laranja portanto, na fase 02 das 

restrições à atividade econômica;  

D E C R E T A: 

Art. 1º - O prazo que trata o art. 1º do Decreto 102, de 29 de maio de 2020, fica prorrogado até 30 

de junho de 2020. 

Art. 2º - Ficam autorizadas a retomada, nesta fase Laranja, das atividades comerciais e de serviço 

estabelecidas no Plano São Paulo de retomada econômica, criado pelo Decreto Estadual nº 

64.994/20. 

§ 1º - As atividades que tratam o caput deverão funcionar apenas em sistema drive-trhu, no horário 

compreendido entre as 10:00h e as 16:00h, adotando todos os protocolos de segurança fixados 

pela vigilância epidemiológica, com a utilização compulsória de máscaras por clientes e 



funcionários, dispobilização de álcool em gel 70% e observância de distância de pelo menos 1 (um) 

metro entre as pessoas.  

§ 2º - Fica autorizada a realização de cultos e missas exclusivamente por meio de lives no interior 

das igrejas e templos de qualquer culto, desde que restrita a alocação de, no máximo, 10 pessoas a 

cada 100 metros quadrados de salão, nestes compreendidos o lider religioso, a equipe técnica e os 

responsáveis pelos louvores ou canticos, observando-se todos os protocolos de segurança fixados 

pela vigilância epidemiológica, com a utilização compulsória de máscaras por clientes e 

funcionários, dispobilização de álcool em gel 70% observância de distância de pelo menos 1 (um) 

metro entre as pessoas 

Art. 3º - Fica mantida a restrição para o atendimento presencial na Prefeitura de Vargem Grande 

Paulista até 30 de junho de 2020, permitindo- -se, contudo, a flexibilização dessa restrição por ato 

das Secretarias Municipais e da Procuradoria Geral do Município, desde que observados os 

protocolos de segurança implementados pela vigilância epidemiológica, com o uso obrigatório de 

máscaras, utilização de álcool em gel 70% e distanciamento de pelo menos 1 metro entre as 

pessoas.  

Art. 4º - Permanecem vigentes, naquilo que não contraria este regulamento, as disposições 

contidas nos Decretos nº 051, 053, 055, 058, 062, 066, 068, 069, 071, 072, 080, 081 e 082, todos de 

2020.  

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Paço Municipal Ari Bigarelli, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte. 

JOSUÉ RAMOS  

Prefeito 

 

R. na Secretaria de Governo, Em 11 de junho de 2020.  

 

MARCELO MARQUES  

Secretário de Governo 


