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DECRETO MUNICIPAL N.0 2226 DE 14 DE MARÇO DE 2020. 

Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública 

no Munícipio de lgarapava em razão de surto de doença 

respiratória - Coronavírus e dispõe sobre as medidas para 

seu enfrentamento. 

José Ricardo Rodrigues Mattar, Prefeito Municipal de 

lgarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do União, Estado e 

Município garantido mediante · políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 

forma do artigo 196 da Constituição da República; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de 

março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 

Considerando que deve ser elaborado Plano de Ação Preventiva no combate da 

Pandemia, devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse 

evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte 

dos casos suspeitos e confirmados; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 

fim de evitar a disseminação da doença no Município; 

Considerando a expectativa das Autoridades Sanitárias no aumento significativo 

do número de casos; 

Considerando a recomendação por parte das autoridades sanitárias no sentido 

de evitar deslocamento e especialmente aglomerações desnecessárias. 

Considerando a população mais vulneráveis (idosos, doença crônicas, crianças 

até 5 anos, imuno suprimidos, etc.) com maior probabilidade de contrair o vírus, 

com agravo na doença, tendo vistas, as complicações do trato respiratório, deve 

evitar o deslocamento e especialmente aglomerações desnecessárias. 

Considerando o protocolo municipal da Vigilância em Saúde - Protocolo 

Coronavírus (COVID -19). 
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DECRETA: 

Art. 1" - Fíca declarada SITUAÇÃO DE EMERG~NCIA em Saúde Pública no 
Muníclpío de lgarapava, em razao da pandemia da doença infecciosa virai 
respiratória, causada pelo Coronavlrus - COVID-19. 

Art. 2° - Nos termos do inciso Ili do § 7° do art. 3° da Lei Federal nº 13.979, de 6 
de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavirus, poderao ser adotadas as seguintes medidas: 

1- Reallzaçao, Inclusive compulsória, de: 
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
e) cole·ta do amostras clinicas; 
d) tratamentos médicos especlfícos e profíláticos; 
e) isolamentos e quarentena segundo protocolo municipal e equipe de saúde, 
avaliado caso a caso; 
f) dlspeneaçao de EPI para pacientes sintomáticos respiratórios e profissionais da 
âroa da saúde. 

li - cotucJo e/ou invostigaçao epidemiológica; 

Ili - rcquiolç~o do bens o serviços de pessoas naturais e jurldicas, hipótese em 
quo wrá gfJrantldo o pagamento posterior de indenizaçao justa. 

Art. 3'1 
- f'>oder~o 6er odotadaa as medidas suspensao, no êmblto do Municipal, 

polo prozo nocosoárlo segunda orientaçao da Equipe Epidemiológica Do 
Munlclplo, por melo de Docroto, versando: 

1 - <:wontoo, do quolquor natureza, que exijam licença do Poder Público, com 
públl<}o; 

li - otlvldudófj oducocionolo om todao as escolas em todos nlveis, das redes de 
ónolno r>úhlloo o prlvodo; 

Ili - otlvldod"ff õoport.lvou, mú61coo, cu lturais, polltlcas, religiosos, sociais e outros; 

Art, 4º • On boroH õ rontouronto8 dovorõo obeervor na organização de suas mesas 
H dlot/ínolo mlnlrno do dolo motroe ontr0 0100. 

Art, O" • A9 rnt1dl<Joo provltito8 no8lo Dooroto podoroo ser reavaliadas a qualquer 
momonto, 

Art. 011 • r:1ot1 dlbr,t>noudu o lloltoçõo poro oqultJlçQo do bona, serviços e Insumos 
dtt ,u,úd<> cit1titln11don oo c,nfrontomonto do omorgõnolo do saúdo público de 
lrnportAnol~ (fooomJnlo do Coronovlruo do que troto ottto docreto. 
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Art. 7° - Caso tenha necessidade por meio da recomendação da Equipe 
Epidemiológica do Municlpio, para monitoramento da emergência em saúde 
pública declarada, ampliação do horário de atendimento das Unidades de Saúde 
Atendimento. 

Art. 8° - A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este 
decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e 
entidades do Município. 

Art. 9° - Em caso de necessidade fica facultada à internação compulsória dos 
pacientes que apresentarem quadro clínico compatível e que se recusarem a 
cumprir as recomendações estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, 
Ministério da Saúde, Secretária Estadual de Saúde e Secretária Municipal de 
Saúde. 

,. 

Art. 10° - Em caso de recusa no cumprimento das determinações contidas no 
presente Decreto, fica autorizado desde já, ao órgãos competentes, com o 
objetivo de atender o interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar 
todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeito, a quem der 
lhe der causa, a infração prevista no inciso VII do Art. 70 da Lei Federal nº 
6437/77, bem como o previsto no art. 268 do Código Penal. 

Art. 11 ° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará 
enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo Coronavírus, 
responsável pelo surto. 

GOVERNO DO MUNI IPIO DE I RAPAVA 
lgarapav 020 

ROO RODRIGUES MA TT AR 
FEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

REGISTRADO, Publicado e arquivado no livro P-róprio, data supra. 
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