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   DECRETO Nº 1.675, DE 06 DE MAIO DE 2020. 
 
 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS ADICIONAIS DE 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS 
– COVID-19 E DISCIPLINA A FISCALIZAÇÃO 
SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO”. 

 
 
   MAURÍCIO BRONCA, Prefeito do Município de Orindiúva, estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais: 
 
   CONSIDERANDO a situação de emergência e de calamidade pública no 
Município, bem como a conveniência e a oportunidade da adoção de novas medidas de vigilância 
epidemiológica, consoante o disposto na Lei federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, e na Lei federal nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do surto do novo coronavírus COVID-19; 
 
   CONSIDERANDO que dentre as ações aptas à prevenção de agravos à 
saúde individual ou coletiva, de que trata a Lei federal nº 8.080, de 1990, figura a recomendação 
de adoção de medidas de prevenção e controle das doenças; 
 
   CONSIDERANDO o reconhecimento, pela Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia - SBPT, pela Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS, e pela 
Organização Mundial de Saúde - OMS, quanto à eficácia do uso de máscara facial, como medida 
de redução da contaminação pelo COVID-19; 
 
   CONSIDERANDO a orientação dos órgãos da Justiça do Estado de São 
Paulo no caso de descumprimento das determinações contidas nos decretos publicados visando a 
contenção da COVID-19, para que sejam efetivadas medidas de imediata fiscalização e aplicação 
de sanções administrativas/sanitárias, inclusive interdição administrativa dos estabelecimentos, se 
necessário, lavratura de auto de infração, imposição de multa e comunicação dos fatos à 
autoridade policial competente,  
 
   DECRETA: 
 
   Art. 1º - Fica considerado obrigatório no âmbito do Município de Orindiúva o 
uso de máscara facial durante o deslocamento de pessoas pelos bens públicos do Município, nos 
espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população e para o 
atendimento em estabelecimentos com funcionamento autorizado, em especial, para o 
desempenho de atividades laborais em ambientes compartilhados, nos setores público e privado. 
 
   Parágrafo Único - Os órgãos municipais integrantes da gestão do 
ordenamento público orientarão as pessoas quanto à importância do uso das máscaras. 
 
   Art. 2º - Além das medidas judiciais cabíveis, em caso de descumprimento 
deste ou de quaisquer dos decretos e das providências anteriores já determinadas pelo Executivo 
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Municipal contra a ameaça da epidemia infecto-contagiosa provocada pela propagação do novo 
coronavírus COVID- 19, e no presente diploma legal, ficará o infrator, conforme o caso, sujeito às 
penalidades previstas nos incisos I, III e IX do artigo 112 da Lei nº 10.083, de 23 de setembro de 
1998 - Código Sanitário do Estado, além de: 
 
   I – no prazo de 24hs em havendo reincidência, será aplicada a multa em 
dobro;  
 
   II – permanecendo a reincidência no prazo de 48hs implicará na cassação 
do alvará de funcionamento do estabelecimento infrator; 
 
   III – aplicar-se-á concomitante o disposto na Lei federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, o disposto na Lei nº 1.153, de 18 de 
dezembro de 2012 e o disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal. 
 
   Art. 3º - A fiscalização de cumprimento das medidas ficará a cargo do órgão 
municipalizado de Vigilância Sanitária do Município de Orindiúva. 
 
   Art. 4.º Ficam mantidas as disposições previstas nos Decretos e 
providências anteriores já determinadas pelo Executivo Municipal contra a ameaça da epidemia 
infecto-contagiosa provocada pela propagação do novo coronavírus COVID- 19.  
 
   Art. 5.º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 
qualquer momento.  
 
   Art. 6.º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

Orindiúva, 06 de maio 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 
 


