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DECRETO Nº 075, DE 08 DE JULHO DE 2021 

 

PRORROGA O PRAZO DA MEDIDA DE ESTABELECE 

TOQUE DE RECOLHER NO MUNICÍPIO DE SÃO 

SEBASTIÃO DA GRAMA, DISPÕE SOBRE HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PAÇO MUNICIPAL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

     JOSÉ FRANCISCO MARTHA, Prefeito Municipal de São 

Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

 

   CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição da 

República Federativa do Brasil, em particular do inciso II do art. 23, do inciso 

XII do art. 24 e do art. 198, compete concorrentemente à União, aos Estados e 

Distrito Federal e os Municípios legislarem e executarem medidas concernentes à 

promoção e à proteção da saúde pública em caráter preventivo e assistencial; 

 
     CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, que dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada 

emergência de saúde pública de importância internacional, bem como a decisão 

exarada no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6625, na qual foi 

estendida a vigência da referida Lei Federal no que concerne às medidas 

sanitárias para combater a pandemia da COVID-19; 

 
     CONSIDERANDO a concessão de medida liminar, 

referendada pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal em 6 de maio de 

2020, no bojo da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

672, no sentido de que “seja determinado o respeito às determinações dos 

governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e 

as regras de aglomeração”; 

 

 CONSIDERANDO a atualização do Governo do Estado de 

São Paulo, no período entre os dias 09 a 31 de julho de 2021, referente ao plano 

de flexibilização da quarentena, (Plano São Paulo), instituído pelo Decreto nº 

64.994, de 28 de maio de 2020, com alterações posteriores; 

 

    D E C R E T A:  

 

     Art. 1º - Fica determinada a medida de toque de recolher no 

Município de São Sebastião da Grama, a partir das 23h00m (vinte e três) horas 

do dia 09 de julho de 2021 até às 05h00m (cinco) horas do dia 31 de julho de 

http://www.ssgrama.sp.gov.br/
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2021, consistente na vedação à circulação de pessoas e veículos em vias públicas, 

mantendo-se o horário restritivo compreendido das 23h30m às 05h00mm no 

âmbito do Município de São Sebastião da Grama. 

 

Art. 2º - No período estabelecido, entre as 23h00m do 09 de 

julho de 2021 ate as 05h00m do dia 31 de julho de 2021, todas as atividades 

econômicas, religiosos e sociais estarão suspensas, no horario compreendido das 

23h00m as 05h00m. 

 

    Paragrafo unico - A regra do caput deste artigo não se aplica 

aos hospitais públicos e privados, aos serviços de saúde de urgência e 

emergência, às farmácias, industrias e distribuidoras, bem como os serviços de 

segurança publica e privada, vigilancia sanitaria e de limpeza publica. 

 

    I- Atividade de entrega em domicílio (“delivery”), será 

permitida, desde que o estabelecimento permaneça com as portas fechadas e 

opere com até 30% (trinta por cento) de seus funcionários ou prestadores de 

serviços até as 24h00m;  
 

     Art. 3° - No período compreendido entre os dias 09 à 31 de 

julho de 2021, o horário de atendimento presencial ao público no Paço Municipal 

passa a ser, de segunda a sexta feira, no período das 08h00min às 11h30min e 

13h00min às 17h30min, bem como o atendimento virtual junto ao site da 

Prefeitura Municipal http://web.ssgrama.sp.gov.br/. 

 

     Art. 4° - No período compreendido entre os dias 09 a 31 de 

julho de 2021, o funcionamento do Setor de Protocolo no Palácio do 

Empreendedor se dará no período compreendido entre os dias 09 a 31 de julho de 

2021, no período das 08h00min às 11h30min e 13h00min às 17h30min, no 

Centro Cultural do Café. 

 

Art. 5º - Para o atendimento ao disposto no Art. 3º e Art. 4º do 

presente Decreto, os munícipes e servidores deverão tomar as seguintes medidas 

preventivas:  

 

    I - Fazer uso obrigatório de máscara facial; 

    II - Higienizar as mãos com álcool em gel; 

    III - Manter distanciamento de, no mínimo, 2m (dois metros) 

do servidor que o atende; 
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    Art. 6º - Ficam suspensas as aulas presenciais em todas as 

unidades básicas das Rede Pública Municipal, Estadual e ensino privado no 

período 09 a 31 de julho de 2021. 

 

Art. 7º - Fica proibida a realização de missas, cultos e 

reuniões religiosas, durante os horários restritivos delimitados neste decreto, ou 

seja, das 23h00m às 05h00m, observando o descrito no art.2º. 

 

Art. 8º - Fica mantido, no que couberem, os termos do 

Decreto Municipal nº 010, de 22 de janeiro de 2021, que recepciona, no que 

couber, todos os dispositivos pertinentes ao Plano São Paulo para a Região de 

São João da Boa Vista e consequentemente para o Município de São Sebastião da 

Grama, que a compõe, disponível em 

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp, no período de 09/07 à 31/07/2021. 

 

   Art. 9º - O presente Decreto entra em vigor a partir de 09 

julho de 2021, de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

    São Sebastião da Grama, 08 de julho de 2021. 

 

 

 

JOSE FRANCISCO MARTHA 

Prefeito Municipal 

 

 

ENCADERNADO NO LIVRO PRÓPRIO E PUBLICADO POR EDITAL NA 

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DATA SUPRA. 

 

 

Camila Cristina Brandi Mapelli Plachi  

Supervisor de Assuntos Administrativos  
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