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DECRETO N°026/2020, de.16 de mar~o de 2020. 

DISPOE SOBRE AS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA 

EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT ANCIA 

INTERNACIONAL DE CORRENTE DO CORONA VIRUS. E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

JlJSMARA RODOLFO PASSARO, Prefeita do Municipio de Guapiara, Estado de Sao 

Paulo, no exerclcio de suas atribui~oes legais e, 

CONSIDERANDO que a saude e direito de todos e dever do Estado , garantido 

mediante polit icos sociais e economicas que visem a redu~ao do risco de doen~a e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitcirio as a~oes e servi~os para sua promo~ao , prote~ao 

e recupera~ao , na forma do artigo 196 da Constitui~ao da Republica; 

CONSIDERANDO as diretrizes de atendimento integral, universal e igualitcirio no SUS, 

que compreendem as a~oes de prote~ao e recupera~ao de saude individual e coletiva; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamenta~ao , no Municipio de Guapiara, da Lei 

Federal n° 13.979/2020, que dispoe sobre as medidas para enfrentamento da emergencia 

de saude publica decorrente do novo coronavfrus - Covid 19; 

CONSIDERANDO a Portar ia n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Minister io da 

Saude, que dispoe sobre a Declara~ao de Emergencia em Saude Publica de Importcncia 

Nacional {ESPIN) em decorrencia da Infec~ao Humana pelo novo coronavfrus (Covid 19), 

especialmente a obr iga~ao de articula~ao dos gestores do SUS como competencia do 

Centro de Opera~oes de Emergencias em Saude Publica; 

CONSIDERANDO que o Estado de Sao Paulo, adotou de acordo com o Ministerio de 

Saude, as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importcncia 

internacional decorrente do coronavfrus. 

DECRETA: 

Art. 1° - 0 presente Decreto dispoe sobre as medidas que poderao ser adotadas, no 

cmbito da Administra~ao Publica do Municipio de Guapiara, para enfrentamento da 

emergencia de saude publica de importcncia internacional decorrente do coronavfrus. 

Art . 2° - Para o enfrentamento da emergencia de saude decorrente do coronavfrus, 

poderao ser adotadas as seguintes medidas: 

I- isolamento; 
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II - quarentena; 

III- exames medicos; 

IV - ter.tes laboratoriais; 

V - coleta de amostras clfnicas; 

VI - vacina~ao e outras medidas profi lciticas; VII - tratamentos medicos espedficos; 

VIII - estudo ou investiga~ao epidemiol6gica; 

§1 ° : Para os fins deste Decreta, considera-se: 

I - isolamento: separa~ao de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no 

ambito intermunicipal , mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contamina~ao ou a 

propaga~ao do coronavfrus; 

II - quarentena: restri~ao de atividades ou separa~ao de pessoas suspeitas de 

contamina~ao das pessoas que nao estejam doentes, ou ainda bagagens, conteineres, 

animais e meios de transporte, no ambito de sua competencia, com o objetivo de evitar a 

possfvel contamina~ao ou a propaga~ao do coronavfrus. 

§2°: A requisi~ao administrativa, como hip6tese de interven~ao do Estado na propriedade, 

sempre fundamentada, devera garantir ao particular o pagamento posterior de indeniza~ao 

com base nos tabelas de contratualiza~ao vigentes no municipio ou pela tabela SUS, quando 

for o coso, e tera suas condi~oes e requisitos definidos em atos infralegais emanados pela 

Secretaria Municipal de Saude, sendo certo, que seu perfodo de vigencia nao pode exceder 

a dura~ao da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do 

corona\ frus , e envolvera, em especial; 

I - hospitais privados, filantr6picos ou nao, independentemente da celebra~ao de 

contratos administrativos; 

II - profissionais da saude, hip6tese que nao acarretara no forma~ao de vinculo 

estatutario ou empregatfcio com a Administra~ao Publica. 

Art . 3° - A ado~ao das medidas de que trata o artigo anterior devera ser proporcional e 

no exata extensao necessaria para viabilizar o tratamento, contamina~ao ou a propaga~ao 

do coronavfrus, mediante motiva~ao, na forma do caput do artigo 37 da Constitui~ao da 

Republica. 

Art. 4 ') - Na contrata~ao de bens ou servi~os para tratamento, preven~ao, isolamento ou 

quarentena, em coso de dispensa de licita~ao , a Secretaria Municipal de Saude devera 

observar as hip6teses previstas nos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666/1993 , bem como , 
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devera instruir o processo com a devida justificative e parecer da Procuradoria Geral do 

Municipio, na forma do artigo 38 da Lei n° 8.666/1993. 

Art. 5° - Nos casos de recusa a real i za~oo dos procedimentos definidos no art igo 2° do 

presente Decreto, os 6rgoos competentes, como objetivo de atender o interesse publ ico e 

evitar o perigo ou risco coletivo , deveroo adotar as medidas judiciais cabfveis. 

Parcigrafo unico: A Secretaria Municipal de Saude devera expedir recomenda~oo e 

orienta~oo para a implementa~oo dos procedimentos previstos no artigo 1° do presente 

Decreto. 

Art. 6° - A Secretaria Municipal de Saude, seguindo as diretrizes do Ministerio da Saude 

e da Secretaria de Estado de Saude, devera cr iar um Plano de Cont ingencia no ombito do 

Municipio de Guapiara para conter a emergencia de saude publica provocada pelo 

Coronavfrus (2019- nCoV), a ser publicado no internet e distribufdo para toda a rede 

publica e privada de saude, em ate 07 (sete) dias ap6s a edi~oo do presente Decreto. 

Art. 7° - A Secret aria Municipal de Saude, devera elaborar plano de monitoramento dos 

idosos do Municipio. 

Art . 8° - Fica determinado a Secretaria Municipal de Educa~oo que intensifique OS 

cuidados com a higien i za~oo dos alunos, dos profissionais da educa~oo e dos equipamentos 

escolares, informando imediatamente a Secretaria Municipal de Saude eventuais casos 

suspeitf)S da doen~a. 

Art. 9° - Todos os 6rgoos publicos municipais deveroo fixar mensagem sobre os cui dodos 

de preven~oo sobre o coronavfrus, em conformidade com o disposto no art. 2° dest e 

Decreto. 

Art. 10 - Em coso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as 

autor idades competentes devem apur·ar as eventuais praticas de infra~oo administrat ive 

prevista no artigo 10, inciso VII, do Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem 

como do cr ime previsto no artigo 268 do C6digo Penal. 

Art . 11- Este Decreto entra em vigor na data da sua publica~oo , 

Guapiara/ 

Prefeita Municipal 

Publicado e registrado no Secretaria de Administra~oo , na data supra. 

Jose Antonio de Lima Monticelli 
Auxiliar de Secretaria 




