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DECRETO N° 1.667, DE 30 DE MARÇO DE 2020. 

 
Declara estado de calamidade pública no Município de 
Orindiúva, decorrente da pandemia provocada pelo COVID- 19 
e que atinge todo o Estado de São Paulo. 

 
MAURÍCIO BRONCA, Prefeito do Município de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições legais, e  
 
Considerando o reconhecimento do estado de calamidade pública, decretado pelo 

Governo do Estado de São Paulo, objetivando o combate ao coronavírus COVID-19 em todo 
território estadual;  

 
Considerando o disposto pelo Art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, 

que dispõe sobre normas de responsabilidade fiscal;  
 
Considerando a necessidade do Executivo Municipal poder dispor de medidas imediatas e 

urgentes, quando assim se fizer necessário, para atender às situações urgentes que possam 
ocorrer em virtude da propagação do coronavírus COVID- 19; 

 
Considerando que para o combate à propagação do COVID- 19 são necessárias não 

apenas medidas de combate e contenção como também de prevenção; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°- Fica declarado estado de calamidade pública no Município de Orindiúva, para 

todos os fins de direito. 
 
Art. 2°- Ficam mantidas e complementadas as disposições de natureza emergencial e de 

quarentena, anteriormente efetivadas pelo Executivo Municipal, objetivando o combate à 
pandemia provocada pelo COVID- 19. 

 
Art. 3°- Em cumprimento às disposições legais vigentes, o Executivo Municipal enviará 

mensagem à Assembleia Legislativa do Estado comunicando o estado de calamidade pública por 
este ato decretado e requerendo o seu reconhecimento, na forma prevista pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

 
Art. 4°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Orindiúva, 30 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. 
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