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DECRETO N.º 6.239 DE 11 DE MARÇO DE 2021. 

DISPÕE  SOBRE   A   ATUALIZAÇÃO DO PLANO SÃO PAULO, FASE EMERGENCIAL 

CARLOS ALBERTO MARTINS, Prefeito do Município de Amparo, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e 

prerrogativas legais, 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo; 

CONSIDERANDO os critérios do Plano São Paulo de retomada consciente da economia e a implantação da Fase 

Emergencial do Plano SP, 

DECRETA 

Art. 1º A partir das  00h  do  dia  13  de  Março  de  2021, o Município de Amparo  estará  na  fase  emergencial,  ficando 

estabelecidas as seguintes medidas para conter a disseminação da COVID-19: 

Art. 2º Os estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, deverão atender nos sistemas de “delivery” 

(entrega na residência) e “drive thru” (sistema em que o consumidor recebe o produto dentro de seu veículo), não sendo 

permitido o “take away” (retirada presencial) devendo também observar as seguintes medidas: 

I- Os estabelecimentos de Supermercados e Hipermercados deverão adotar as seguintes medidas cumulativas, bem 

como fiscalizar, sob pena de multa e interdição: 

a) autorizar a entrada de somente 1 (uma) pessoa por compra; 

b) fazer respeitar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas nas filas internas e externas que se 

formarem; 

c) disponibilizar pessoa(s) responsável(is) por organizar 

filas. 

II- Os Minimercados, Mercearias, Padarias, Açougues, Hortifrutigranjeiros, Avícolas e Estabelecimentos Congêneres, 

deverão, sob pena de interdição, adotar as seguintes medidas cumulativas: 

a) autorizar a entrada de somente 1 (uma) pessoa por compra; 
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b) fazer respeitar o espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas nas filas internas e externas que se 

formarem; 

c) disponibilizar pessoa(s) responsável(is) por organizar 

filas. 

Art. 3° Os estabelecimentos citados no artigo anterior deverão, ainda, sob pena de interdição, estabelecer lotação máxima 

no interior do estabelecimento, conforme segue: 

I- Máximo de 10 pessoas para estabelecimentos pequenos (armazéns e mercados de bairros); 

II- Máximo de 40 pessoas para estabelecimentos médios (SUPERMERCADO SANTANA, SUPERMERCADO DIA); 

III- Máximo de 80 pessoas para estabelecimentos grandes (SUPERMERCADO DAÓLIO, SUPERMERCADO UNIDOS,  

SUPERMERCADO POUPE BEM, SUPERMERCADO ANTONELLI); 

IV- Máximo de 200 pessoas para hipermercados (SUPERMERCADO GUARANI). 

Art. 4° Caso não seja obedecido o determinado nos artigos 3º e 4, os estabelecimentos estarão sujeitos a aplicação de multa no 

valor de R$1.000,00 (mil reais) por cada descumprimento. 

Art. 5° Fica vedado o funcionamento dos demais estabelecimentos, inclusive aqueles que exercem atividades de portas 

fechadas, lubridiando a fiscalização. 

Parágrafo único A inobservância ao disposto no caput ensejará a aplicação de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). 

Art. 6° As academias deverão ficar fechadas, bem como fica vetada a prática de esportes coletivos. 

Art. 7° Os atendimentos em estúdio de Pilates poderão ocorrer, desde que sejam em sessões individualizadas, e que o 

aluno tenha uma declaração do médico, atestado ou laudo que comprove a necessidade da prática para tratamento de saúde. 

Art. 8° Todos os serviços essenciais deverão encerrar suas atividades até às 20h, exceto farmácia, serviços médicos, 

serviços funerários e postos de combustível. 

Art. 9° No transporte público coletivo municipal serão permitidos apenas passageiros sentados até o limite da capacidade de 

assentos do veículo. 

§1º A empresa de transporte público coletivo municipal deverá remanejar os horários para que seja possível suprir    a 

demanda, inclusive, utilizando toda a frota prevista em contrato, devendo comunicar com antecedência mínima de 24h a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a fim de dar publicidade aos usuários. 

§2º Caso não seja obedecido o determinado no caput, a empresa de transporte público coletivo municipal estará sujeita a 

aplicação de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por pessoa excedente. 

Art. 10º Os servidores públicos municipais lotados no Paço Municipal com idade a partir de 60 anos deverão realizar trabalho 

telepresencial. 

Art. 11º Os servidores públicos municipais em trabalho telepresencial ou sistema de revezamento de jornada devem, 
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obrigatoriamente: 

I- estar à disposição da Prefeitura, podendo ser convocado para atividades presenciais a qualquer momento, e 

II- sujeitar-se às medidas de restrição social e demais orientações emanadas nos órgãos sanitários federais, estaduais e 

municipais que não conflitem com o presente Decreto. 

Parágrafo único A inobservância ao disposto no caput ensejará a responsabilização funcional do servidor. 

Art. 12° Durante o período de vigência do presente Decreto, não haverá atendimento ao presencial ao público junto à 

Central de Atendimento ao Cidadão. O cidadão poderá realizar atendimento virtual, dos serviços disponíveis através do 

endereço eletrônico www.amparo.sp.gov.br – Para Você 

– Serviços, ou por e-mail: centraldeatendimento@amparo. sp.gov.br, ou ainda via telefone (19) 3817-9254 / (19) 3817- 

9325. 

Parágrafo único O disposto no caput abrange também as atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), para 

o qual deve-se priorizar o atendimento em seus canais próprios. 

Art. 13° Fica proibida a locação de imóveis para temporada e veraneio em todo território do Município de Amparo, durante a 

fase emergencial. 

Parágrafo único Caso não seja obedecido o determinado no caput, o proprietário estará sujeito à multa no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) e o Locatário estará sujeito à multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Art. 14° Este Decreto revoga todas as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 11 de março de 2021. 

CARLOS ALBERTO MARTINS 

Prefeito Municipal 

JOÃO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS 

Secretário Municipal de Governo FERNANDO GABRIEL CAZOTTO 

Secretário Municipal de Saúde 

Publicada na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 11 de março de 2021. 

MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA 

Secretário Municipal de Administração 

, 

http://www.amparo.sp.gov.br/
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