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DECRETO N 2 1.036 20 de Marco de 2020

"Dispde sobre decretacdo de

emergencia para enfrentamento do

pandemio decorrente do Coronavirus

e de novas medidas para seu

enfrentamento no dmbito do

Municipio de Bom Sucesso de

Itarare SP '

LUIZ HUMBERTO CAMPOS, • Prefeito Municipal de Born Sucesso de

Itarare, Estado de Sao Paulo, usando das atribuicbes que lhe sbo

conferidas par lei,

Considerondo o disposto no Lei FederaL n g 13.979, de 6 de

fevereiro de 2020, que dispde so/we as medidas para

enfrentomento da emergencia de sadde pabLica de importdncia

internacionaL decorrente do Coronavirus responsdveL peLo surto

de 2019;

•Considerando que a soade 6 direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante poLiticas sociais e econdmicas#
‘ que visem d

reducdo do risco de doenca e de outros agravos e• oo acesso

universaL e iguaLitdrio ds acdes e servicos par° sua promocdo,

protecdoe recuperacdo no forma do art. 196 do Constituicdo do

Re
P
ObLica

;•

Considerando a cLassi.ficacdo peLa Organizacdo MundiaL de Sadde,

no dia 11 de marco de 2020, como pandemia de Novo Coronavirus;



por determinacao do Chefe
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Considerando a necessidade de se estabeLecer um
pLano de resposta e a estrategia de acompanhamento e suporte dos

c
asos suspeitos e confirmados;

Considerando que a situacdo demanda o emprego urgente de medidas

de prevencao, controLe e contencao de rlscos, danos e agravos a
sade pbLica, afim de evitar a disseminaCao da doenca;

Considerando as recomendaes expedidas pe t4intst4rio PlibLico

do de S e
da Paato

•onsiderando, aindaf as edidas jd adotaciãs no Decreto n
2

1034,

de 16 de marca de 2020,

DECRETA:

Artigo 1 2
Os Chefes de Secretaria

do Executivo, adotarao as providanclas necessarlas, por atos

Pr6Prios, visando a suspensao IMEDIATA e por , prazo indeterminado

os seguintes atos:

I)
•
Eventos pcj

b1icos de qua quer natureza, incluida a programacao

dos equipamentos culturais pljblicos;

II) Atividades nos ambitos de cada Secretaria;

III) Do gozo de farlas por servidores ate segunda determinacao.

Artigo 0 cumprimento do disposto no art. 
i2

nao prejudica

ou supre:

I) As medidas determinadas no ambito da adm nistra(ao municipal

Para o enfrentamento da •pandemia que trata Decreto n2 1034/20

e este Decreto;

II) o deferimento de licenca por motivo de sal jde e de licena

c0mpu156ria nos termos da legislacao aplicavel.



Artigo 3 2 Fica dispensada a licitacao para aquisicao de bens,

Servicos, insumos de sailde e outros que forem destinados ao

enfrentamento da emergencia de satide publica de importancia

internacional, decorrente do Coronavirus, •nos moldes da Lei

Federal n 2 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

aragrafo Calico A dispensa de licitacao a que se- refere o caput

deste artigo 6 temporaria e aplica-se apenas enquanto perdurar a

emergencia de sat
-1de pOblica ora mencionada.

Artigo 42 Fica autorizado o deslocamento provisOrio de

servidores pdblicos dentro do ambit° da administracao municipal,

P
ara atender as necessidades emergenciais test!: decreto, corn

auto . zacao expressa do Chefe do Executivo.

•

•

Artigo 5 2 Os Chefes das Secretarias Municipals serao

responsaveis por elaborar e controlar as jornadas de trabalho de

seus servidores, corn escalas de horario de lnicio e termino dos

expedientes, bem como dos intervalos de refeicOes e descansos,

observando a quantidade de servidores necessario para

atendimento dos municipes.

. 1.2 .0 Chefe de. coda . Secretaria ayallarO lUais servidores

utilizarao b :sistema de home office, deSde •que possa ser

realizado de. :forma • rempta e nap .haja prejuizo ao servico

pdblico

5. - Os servidores do grupo de risco, tais H comO as gestantes

e lactantes, os maiores de 60 ands de idade, outros, assim

definidos pela Ministerio da Sadde; deverao ser afastados de

suas•atividades sem prejuizo da remuneracao, mediante

requerimento enderecado ao seu superior hierarquico, corn a
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devida comProvacao medica de que.:pertence ao grup6

eHrisco i para
. analise da .Secretaria Municipal• 'de:Sat:de.

Artigo 6
2 Fica autorizada a disponibilizacao provisoria de

equipamentos e materials de consumo, dentre outros, entre as

Secretarias Municipals cujas devolucOes e restituicees deverao

ser promovidas apcis o seu uso.

72 - Competiráä Secretaria de Sadde, dentro de suas

respectivas atribuicees, organizar a forma de acolhimento,

atendimento, distribuicao de medicamentos e de todas as medidas

necessarias para a prestacao de servicos a populacao, inclusive

o controle de acesso nas dependencias dos estabelecimentos de

saUde pertencentes a rede municipal de sadde do Municipio.

1 2 Ficam suspensos os servicos de odontologia, fisioterapia e

psicologla, que sera° realizados somente em caso de emergencia;

5 . 2
2 Ficam suspensos Os servicos realizados pelos agentes

comunitarios de sadde, que durante pandemia, prestarao

informacao a populacao, em especial ao grupo de risco;

3
2 A unidade de saude priorizard atendimento ao grupo de risco

terd a entrada controlado para evitar aglomeracties na sala de

espera.

Artigo 8 2 Competira Secretaria de Servicos Gerais garantir

acees efetivas que evitem aglomeracOes nos espacos de convivio

bem como o fechamento IMEDIATO de pracas, quadras de

esportes e parques palicos, as quals sera° regulamentadas por

atos proprios.
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Artigo 9 2 As Secretarias e o Chefe do Executivo

deverao, par meio de atos proprios, regulamentar a organizacao

funclonal e a forma de servicos a ele afetos.

Artigo 10 2 - Fica autorizada a contratacho temporaria de pessoal

para atender as necessidades excepcionais deste decreto, nos

permissivos da legislac5o, mediante justificativas.

Ar go 11 Rica determinado que as reparticbes publicas

permanecer5o corn suas portas fechadas devendo o atendimento ser

centralizado via telefone ou correio eletrOnico e, em casos

extremos, efetuar o atendimento de forma presencial desde clue os

servicos sejam considerados essenciais.

Artigo 12 Todos as estabelecimentos comerciais em

funcionamento no municipio de Born Sucesso de Itarare, dever5o

suspender integralmente suas atividades a partir de 20 de Marco

ate 5 de Abril de 2.020 sujeito a prorrogaCao, tom excec5o de

farmacias, dentistas, veterinarios e suas respectivas clinicas

(unicamente em situac5o de urgencia clinica), servicos de

distribuic5o de agua 
H
envazada e gas de cozinha (GLP),

suPe
rme

rcados, minimercados, acougues, mercearias,

hortifrutigranjeiros, postos de combustivel (venda'exclusiva de

combustivel), e o servico de entrega domiciliar dos seguimentos

permitidos conforme acima.

1 2 Fica permitido em carater excepcional a venda de alimentos

por restaurantes, lanchonetes, padarias panificadoras,

ambulantes, corn retirada no local ou entrega (delivery), desde

que o produto n5o seja servido/consumido no estabelecimento ou

nos seus arredores.
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.§ 2° Fica permitido ainda

e de alimentacao animal

alimentares, defensivos, adubos, para lavoura) por meio

telematico/remoto com retirada no local,_ desde que

estabelecimento per•aneca•fechado para o acesso ao

podendo haver entrega a domicflio (deliverY),

Artago 13 Fica suspenso por tempo indeterminado a aglomeracao

pessoas em:

templos religiosos de quaisquer culto;

shows, eventos esportivos e eventos gerais.

Artigo 14 Recomenda-se que empresas e indstrias estabelecam

fdrias coletivas aos seus funcionarlos a•fim de estancar

momentaneamente a alta circulacao de pessoas. Par4rafo nico:

Recomenda-se ainda a adocao de trabalho domaciliar aos

trabalhadores de empresas privadas e de profissionais liberais,

desde que o desempenho dessas atividades seja compativel com a

natureza da funcao.

• Artigo 15 A Secretaria de Salide Vigilancia em SaCide, por

meio de sua equipe tdcnica, determinara que os municipes que

apresentem algum sintoma do COVID-19, permanecam érñ quarentena,

sem contato com outras pessoas, sem ausentar se de sua moradia

pelo tempo indicado.

§ 1 2 • Em casos de servidores púb1icõs-4Pe apresentem os

si.ntomas do COVID-19, seu superior imediato devera proceder a

sua dispensa do trabalho em carater provlS(5rio, sem prejuizo dos

seus vencimentos, atd que este apresente documentacao mddica

atestando que nao esta infectado dentro das normas de saCide.
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§ 2 2
servidor que residir corn pessoa

cliagnosticada corn COVID-19, devera permanecer isolado,

apresentado suas justificativas apas a quarentenas

Artigo 16 - Pica decretado o estado de emergencia no Municipio

de Born Sucesso de Itarare, para enfrentamento da pandemia do

COVID-19.
•

Artigo 17 - 0 descumprimento das determinacees constantes neste

pecreto) podera enselar crime de desobediencia (Art_ 330, Ceidigo

Pena ) ou ainda contra a saade pdblica (Art- 268, COdigo Penal),

al& das demais sanceies administrativas cabiveis-

Artigo 18 - As despesas corn a execucao deste decreto correrao

por conta de dotacoes prOprias do orcamento vigente,

suplementadas se necessario.

Artigo 19 - Este decreto entrara em vigor na data de sua

publicacao, revogadas as disposicOes em contrario.

Born Sucesso de Harare, 20 de Marco 2020

(si„

LUIZ HUMBERTO CAMPOS

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria de Administracao, em 20 de

Marco de 2_020

DINART NES RAMOS

Coordenador 1 de Admi niSt raceo


