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DECRETO Nº 7913, DE 16 DE ABRIL DE 2021 
 
 

DISPÕE  sobre a implementação de medidas 

restr it ivas complementares às previstas no 

decreto municipal 7875 de 05 de fevereiro 

de 2021 e estende a vigência das medidas 

emergenciais estabelecidas pelo Decreto 

Estadual nº 65.563, de 11 de março de 2021 

em sua Fase de Transição, no âmbito do 

terr itór io do município de Diadema;  

 

JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR ,  Prefeito do 

Município de Diadema, Estado de São Paulo,  

no uso e gozo de suas atr ibuições legais;  

 

CONSIDERANDO  que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante 

polít icas sociais e econômicas que visem à 

redução do r isco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igual itár io 

às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do art igo 

196 da Constituição da Repúbl ica;  

 

CONSIDERANDO  que a Organização 

Mundial de Saúde classif icou como 

pandemia a disseminação da COVID -  19 no 

dia de 11 de março de 2020;  
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CONSIDERANDO  as disposições do Decreto 

Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, 

que dispõe sobre a medida de quarentena de 

que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março 

de 2020 e inst itui o Plano São Paulo;  

 

CONSIDERANDO  os Decretos Municipais, que 

declararam o estado de calamidade públ ica no 

Município para enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus, reconhecida pela 

Assembleia Legislat iva do Estado de São 

Paulo conforme Decreto Legislat ivo nº 2.495, 

de 31 de março de 2020;  

 

CONSIDERANDO  o agravamento da 

pandemia na região da Grande São Paulo 

ocorrido no mês de março de 2021 e a 

necessidade de conter a disseminação da 

COVID-19 para evitar o colapso dos serviços 

de saúde e garantir o seu funcionamento 

satisfatório,  

 

CONSIDERANDO, ainda, o que consta nos 

autos do Processo Administrat ivo Eletrônico 

nº 7849/2020;  

 

Decreta:  
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Art.  1º Ficam implementadas no terr i tór io do Município de Diadema as 

restr ições impostas às at ividades, c irculação de pessoas, bens e serviços 

cujo conjunto foi denominado como “Fase de Transição” 

(https://issuu.com/governosp/docs/) inst ituídas pelo Governo do Estado de São 

Paulo no âmbito do Plano São Paulo –  estratégia estabelecida para o combate 

à COVID-19 por meio do decreto estadual de nº 64.994 de 28 de maio de 

2020.  

Art.  2º  As medidas de restr ição mencionadas no art igo 1º deste decreto 

vigorarão no âmbito do Município de Diadema de acordo com o seguinte 

escalonamento:  

I  –  No período compreend ido entre as 00:00 horas do dia 18 de abril  às 

24:00 horas do dia 23 de abril  de 2021, vigorarão as medidas restr it ivas da 

fase vermelha delineadas nos decretos municipais nºs  7904, de 1º de abr il de 

2021 e 7912, de 09 de abri l de 2021, permit idas, entretanto, as seguintes 

at ividades:  

a) Atividades comerciais, com funcionamento restr ito entre 11 e 19 horas;  

b) Atividades rel igiosas.  

I I  –  No período compreendido entre as 00:00 horas do dia 24 de abril  às 

24:00 horas do dia 30 de abril  de 2021, vigorarão as medidas restr it ivas da 

fase vermelha delineadas nos decretos municipais nºs 7904, de 1º de abr il de 

2021 e 7912, de 09 de abri l de 2021, permit idas, entretanto, as seguintes 

at ividades, além das at ividades previstas no parágrafo 1º:  

a) Restaurantes, com funcionamento restr ito entre 11 e 19 horas;  

b) Salões de beleza e barbear ias, com funcionamento restr i to entre 11 e 19 

horas;  

https://issuu.com/governosp/docs/
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c) Atividades culturais, com funcionamento restr ito entre 11 e 19 horas;  

d) Academias, com funcionamento restr ito entre 7 e 11 horas e 15 e 19 horas.  

§ 1º As atividades mencionadas nos incisos I e I I  do “caput” deste art igo 

deverão respeitar  com r igor os protocolos sanitár ios gerais 

(https:/ /www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo -

intersetorial-v-09.pdf )  e específ icos 

(https:/ /www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/ ) previstos no Plano São 

Paulo.  

 § 2º As atividades mencionadas nos incisos I e I I  do “caput” deste art igo 

deverão respeitar o l imite de 25% da capacidade de ocupação dos respect ivos 

estabelecimentos.  

§ 3º - Excepcionam-se das restr ições mencionadas neste art igo:  

I  –  As at ividades industr iais;  

I I  –  Os hospitais, farmácias, hospitais e cl ínicas veterinárias e serviços de 

apoio ao atendimento à saúde.  

I I I–  A venda de produtos por meio de entrega ( del ivery), ret irada dentro de 

veículos automotores (drive trhu) e ret irada presencial direta de produtos nos 

estabelecimentos at ingidos (take away).  

Art.  3º  No período compreendido entre as 00:00 horas do dia 18 de abri l de 

2021 e as 24:00 horas do dia 30 de abr i l  de 2021 f icam mantidos:  

I  –  o toque de recolher das 20 às 5 horas;  

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/protocolo-intersetorial-v-09.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/setores/
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I I  –  o escalonamento dos horár ios de entrada e saída de at ividades 

comerciais, industr iais e de serviços,  na forma sugerida pelo Plano São 

Paulo;  

I I I  –  o teletrabalho nas at ividades administrat ivas não essenciais.  

Art. 4º  O funcionamento dos órgãos públ icos municipais seguirá as normas 

dos regulamentos expedidos na forma do art igo 3º do decreto municipal nº 

7894, de 12 de março de 2021.  

Art. 5º  O atendimento no transporte público no  âmbito do Município de 

Diadema será suspenso no período compreendido entre as 22:00 e as 04:00 

horas.  

Art.6º  Em caso de constatação de descumprimento do presente decreto 

haverá aplicação de multas e implementação das demais medidas cabíveis,  

como a interd ição e o fechamento pelos órgãos municipais de vigilância 

sanitária ou pelas autoridades pol ic iais, inclusive a  Guarda Civi l Municipal,  na 

forma da lei.  

Art.7º Este decreto entra em vigor na data de sua publ icação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Diadema, 16 de abr i l  de 2021 

 
 
 
 
 

JOSÉ DE FILIPPI JUNIOR 
Prefeito do Município de Diadema 
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DHEISON RENAN SILVA 
Chefe de Gabinete 

 

DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA 
Secretária de Assuntos Jurídicos 

 

BENEDITO DOMINGOS MARIANO 
Secretário de Defesa Social 

 

 
JOSÉ EVALDO GONÇALO 
Secretário de Transportes 

 

 
REJANE CALIXTO GONÇALVES 

Secretária de Saúde 
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