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DECRETO Nº 061/2020
DE 22 DE ABRIL DE 2020

"Estende a medida de quarentena de
que trata o Decreto nº 053/2020, de 23
de março de 2020".
·

José Roberto Santinoni Veiga, Prefeito do Município de Coronel Macedo,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais;
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,· por meio da
qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo
Coronavírus;
Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor
sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a
quarentena (art. 2º, li), a qual abrange a "restrição de atividades [... ] de maneira
a evitar possível contaminação ou propagação do coronavírus";
Considerando que, nos termos do artigo 3°, § 7°, inciso li, da aludida lei federal,
o gestor local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, pode adotar a
medida da quarentena;
Considerando que nos termos do artigo 4°, §§ 1° e 2°, da Portaria MS nº 356,
de 11 de março de 2020, o Secretário de Saúde do Estado ou seu superior
está autorizado a determinar a medida de quarentena, ·pelo prazo de 40
. (quarenta) dias;
Considerando o disposto no Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de
2020, em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde,
alimentação, abastecimento e segurança;
Considerando a recomendação do Centro de Contingência do . Coronavírus,
instituído pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de
Estado da Saúde, que aponta a c~escente propagação do coronavírus no
Estado de São Paulo, bem assim a necessidade de promover e preservar a
saúde pública;
Considerando a conveniência de conferir tratamento uniforme às medidas
restritivas que vêm sendo adotadas por diferentes Municípios;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que
decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do
Coronavírus (Covid-19);
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Considerando o Decreto Estadual nº 64.920, de 07 de abril de 2020, que
estende o período de quarentena no Estado de São Paulo, até 22 de abril de
2020, no contexto da pandemia do Coronavírus (Covid-19),
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Considerando o Decreto Estadual nº 64.946, de 17 de abril . de 2020, qu@
estende o período de quarentena no Estado de São Paulo,· até 10 de maio de :
2020.
DECRETA:
Art. 1º - Observado o disposto neste decreto, fica estendido, até 1O de maio
de 2020, o período de quarentena de que trata o parágrafo único do artigo 1°
do Decreto municipal nº 053/2020, de 22 de março de 2020, como medida
necessarra ao enfrentamento da pandemia da COVID-19 (Novo
Coronavírus), no Município de Coronel Macedo.
Art. 2º - Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
mantidas as demais disposições dos Decretos nº 51/2020, 52/2020, 53/2020,
54/2020 e 58/2020, ficando o Setor de Tributos do Município, autorizado a
suspender ou se for o caso, cassar os Alvarás de Funcionamento daqueles que
descumprirem tais determinações; e a Comissão de Prevenção e
Enfrentamento Municipal do COVID-19 poderá alterar o Decreto de acordo com
as especificações do Governo do Estado de São Paulo.

JOSÉ ROB
PREFEIT
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SANTINONI VEIGA
MUNICIPAL

. Registrada, publicada e afixada no átrio , a da Prefeitura Municipal de Coronei
Macedo na data supra.

Át Àa,LMa

Coordenadol

Cruz

o Ga't)'ete do Prefeito

,
Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

