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DECRETO Nº 1.665, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 

 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do Município de Orindiúva, de 
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como 
sobre recomendações ao setor privado municipal. 

 

MAURÍCIO BRONCA, Prefeito do Município de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos bem como 
através do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 
 
CONSIDERANDO que a situação atual demanda, em caráter geral, o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar e conter a disseminação da doença transmitida pelo novo Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO as instruções dos Governos Federal e do Estado para que os Municípios 
redobrem o comprometimento contra a propagação do Novo Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n. LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, 
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
nacional e internacional, decorrente do COVID-19; 
 
DECRETA: 
 
Artigo 1º – Ficam adotadas pelo Executivo Municipal de Orindiúva, no que couber, as normas e 
instruções da Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõem sobre as medidas a 
serem concretizadas pelos órgãos governamentais em caráter emergencial, destinadas à 
prevenção e ao enfrentamento do surto epidêmico provocado pelo coronavírus no território 
nacional. 
 
Artigo 2º - Fica declarado o estado de Emergência em Saúde Pública no âmbito do Município de 
Orindiúva em decorrência da propagação epidêmica de caráter infecto-contagioso provocada pelo 
novo coronavírus (COVID-19);  
 
Artigo 3º - Para os fins do combate e enfrentamento à propagação do surto epidêmico, objeto 
deste decreto, ficam suspensos, em todo território municipal: 
 
I – eventos com público superior a 500 (quinhentas) pessoas, incluída a programação dos atos e 
equipamentos culturais públicos; 
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II – as aulas no âmbito da Secretaria Municipal da Educação, mediante decreto estabelecendo a 
adoção gradual dessa medida; 
 
III – a concessão de férias, licenças e afastamentos dos servidores Municipais, quando assim se 
fizer necessários e enquanto perdurar a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 
 
Artigo 4º – O cumprimento do disposto no artigo 3º não prejudica nem supre: 
 
I – as medidas determinadas no âmbito da Secretaria da Saúde para enfrentamento do surto 
epidêmico de que trata este decreto; 
 
II – o deferimento de licença por motivo de saúde e de licença compulsória, nos termos da 
legislação aplicável. 
 
Artigo 5º – O Executivo Municipal adotará as medidas e providências pertinentes à dispensa de 
licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 
 
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo terá vigência temporária e aplicar-
se-á apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância extraordinária 
decorrente do coronavírus. 
 
Artigo 6º – No âmbito de outros órgãos ou entidades autônomas, bem como do setor privado do 
Município de Orindiúva, fica recomendada a suspensão de: 
 
I – aulas na educação básica e do ensino básico e médio, adotada gradualmente, no que couber; 
 
II – eventos com público superior a 500 (quinhentas) pessoas. 
 
Artigo 7º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Orindiúva, 17 de março de 2020. 
 
 

Maurício Bronca 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrado nesta Secretaria em data supra, afixado no Quadro de Editais em seguida e publicado 
no Diário Oficial do Município. 
  
 
        Rafael Felisbino de Aquino Silva 
                                   Chefe de Gabinete 

 


