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Prefeitura Municipal de Pedreira 
 
ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DECRETO Nº 3255, DE 08 DE JULHO DE 2021. 
======================================= 

 
“Dispõe sobre a atualização do Plano São Paulo, 

revoga o Decreto Municipal nº 3.234/2021, e dá outras 

providências”. 

 
 

HAMILTON BERNARDES JUNIOR, Prefeito Municipal de Pedreira, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.856 de 07 de julho de 2.021, que 

prorrogou até 31/07/2.021 a quarentena e as medidas transitórias de caráter excepcional 
instituídas pelo Decreto n.° 65.635 de 16/04/2021; 

 
CONSIDERANDO os critérios do Plano São Paulo de retomada consciente da 

economia; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de consolidação e atualização das medidas de 

combate à COVID-19 no âmbito do Município de Pedreira; 
 

DECRETA 
 
Art. 1º Visando conter a disseminação da COVID-19, ficam instituídas, até 

31/07/2021, as seguintes restrições no Município de Pedreira – SP: 

 
I – O funcionamento dos estabelecimentosnão essenciais, incluindo 

atividades comerciais, salão de beleza e barbearia, atividades culturais, academia de 

esportes, restaurantes e similares, e atividades religiosas individuais e coletivas, sem 

prejuízo das medidas sanitárias de biossegurança e protocolos gerais e setoriais 

estabelecidos pelo Plano São Paulo, deverá observar o seguinte: 
a-) Limitação de acesso em 60% (sessenta por cento) da capacidade total 

de lotação; 
b-) Atendimento presencial ao públicolimitado entre o período das 6h00 às 

23h00; 
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§ Único -Após o horário mencionado acima, os restaurantes, lanchonetes 

e similares, que forneçam produtos do gênero alimentício, poderão desenvolver 

atividades internas destinadas a atender os pedidos através de deliverye retiradas de 

mercadorias (talk away), estando terminantemente proibido o atendimento presencial 

após as 23h00; 
 
II -A execução de música ao vivo em qualquer estabelecimento comercial 

fica condicionada a apresentações acústicas com participação de no máximo 2 (dois) 

músicos/artistas. 

 
III – Fica proibida a realização de festas, eventos, confraternizações, 

encontros e atividades similares em propriedades particulares, e sem finalidade 

comercial, sendo assim considerados quaisquer acontecimentos organizados e 

coordenados de forma a contemplar a concentração de pessoas que não pertençam ao 

mesmo núcleo familiar em um mesmo espaço, aberto ou fechado, sob pena de aplicação 

das seguintes penalidades: 
a-) Ao proprietário ou possuidor do imóvel, pessoa física ou jurídica, que 

ceder, a título gratuito ou oneroso, a propriedade na qual estiver sendo promovida a 

atividade vedada: multa no valor de 20 (vinte) unidades fiscais do município – UFM’s; 

 
b-) Ao organizador, pessoa física ou jurídica, que promover ou organizar a 

atividade vedada: multa no valor de 20 (vinte) unidades fiscais do município – UFM’s; 

 
c-) Ao divulgador da atividade vedada:multa no valor de 2 (duas) unidades 

fiscais do município – UFM’s; 

 
d-) Ao frequentador da atividade vedada: multa no valor de 2 (duas) 

unidades fiscais do município – UFM’s; 

 
§1ºPara fins de constatação da infração e a consequente autuação, basta 

que o agente autorizado certifique a ocorrência com todas as informações de que 

disponha e proceda o registro por foto ou qualquer outro meio idôneo. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 
 

§2º A proibição disposta no inciso III não se aplica aos eventos não 

abertos ao público (buffet e similares). 

 
Art. 2ºFicam mantidas, tanto para as atividades essenciais como para não 

essenciais, as demais disposições municipais que tratam das medidas de enfrentamento 

ao COVID-19, naquilo que não conflitarem com estas determinações. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário estabelecidas nos 

Decretos Municipais publicados até a presente data, especialmente o Decreto nº 

3.234/2021.  

 
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pedreira - SP, 08 de julho de 2021. 

 
HAMILTON BERNARDES JUNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 

FÁBIO VINÍCIUS POLIDORO  
Vice-Prefeito 
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