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DECRETO N° 2.427 de 18 de Marco
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de 2.020.

EDUARDO PONQUIO
MARTINEZ,
Prefeito do Municfpio de
Tabatinga, Estado de Sao Paulo, usando das atribuicoes que lhe
sao conferidas por Lei, em especial a Lei Orqanica do Municf pio
de Tabatinga, e,
CONSIDERANDO as disposicoes contidas no Decreto Municipal n° 2.426,
de 16 de Margo de 2020;
CONSIDERANDO que as medidas ate entao adotadas pelo Poder Publico
Municipal no que tange ao combate a proliteracao do COVID-19, classificada
coma pandemia, devem ser aprofundadas, diante do risco potencial de a
doenca atingir a populacao mundial de forma simultanea, nae se limitando a
locais que ja tenham sido identificados como transrnissao interna;
CONSIDERANDO que a taxa de mortalidade
idosos e portadores de doencas cr6nicas;

verificada

se eleva entre

CONSIDERANDO
que a adocao de habitos de higiene
afigurando suficiente a impedir a disserninacao do virus;

nao vem se

CONSIDERANDO o alto risco de disserninacao do novo coronavf rus se
mantido o fluxo regular de pessoas nos predios publicos municipais;
CONSIDERANDO as varias medidas similares ja adotadas pelos demais
Orqaos e Poderes da Federacao, em suas mais variadas esferas;
CONSIDERANDO a intencao de impedir o alastramento
sociedade Tabatinguense;

da pandemia na

CONSIDERANDO
que eventual
excesso
de prazo nas decisces
administrativas ou a nao realizacao de determinados atos se justificam pela
excepcionalidade da situacao critica envolvendo o risco a saude publica e
dos pr6prios cidadaos individualmente considerados;
CONSIDERANDO a necessidade de se evitarem aqlorneracoes para reduzir
o contaqio pelo novo coronavfrus;
CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras
para fins de prevencao e propaqacao do COVID-19 no ambito do Municipio
de Tabatinga, visando a preservacao da saude publica e ao mesmo tempo,
a manutencao da prestacaao dos services da administracao de modo a
causar o minima de impacto aos munfcipes;
CONSIDERANDO que a situacao exige o emprego urgente de medidas de
prevencao, controle e contencao de riscos, damos e~rav~s
a saude
publica;
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DEC RETA
Art. 1° - Fica DECRETADO A SITUAc;Ao DE EMERGENCIA
PUBLICA NO MUNICIPIO DE TABATINGA-SP;

EM SAUDE

Art. 2° - Fica criado o Comite Municipal de Prevencao e Enfrentamento ao
CORONAVIRUS - COVID-19, com o objetivo de estabelecer e divulgar
acoes
transrnissao do virus, composto por representantes dos seguintes
orqaos de prevencao:
I - Gabinete do Prefeito;
II - Diretoria Municipal de Saude;
Ill - Diretoria Municipal de Educacao:
IV - Diretoria de Desenvolvimento Social;
V - Diretoria de Cultura e Turismo;
VI - Diretoria de Planejamento;
VII - Procuradoria Geraldo Municfpio;
VIII - Diretoria de Finances:
IX - Guarda Civil Municipal
X - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente;
XI - Diretoria de Tecnologia e Informacao;
Paraqrafo Unico - 0 Cornite de Prevencao e Enfrentamento ao CoronavirusCOVID-19 se reunira diariamente para avaliar as acoes de enfrentamento e
continqencia para a doenca, podendo rever os atos a qualquer momenta;

a

Art. 3° - Para o enfrentamento da ernerqencia de saude publica sac
adotadas de imediato, sem prejufzo de outras que vierem a ser propostas
pelo Municfpio, as seguintes medidas:1 - flexibilizar a permuta de servidores e extensao da jornada de trabalho, se
necessario, mediante o pagamento da respectiva contraprestacao:
II - suspender a concessao de ferias a empregados publicos municipais,
lotados na area da saude, guarda civil municipal e services essenciais, se
necessario;
Ill - conceder ferias aos empregados publicos municipais dos demais
setores, de modo a diminuir o fluxo de pessoas nos predios publicos
municipais;
IV - atendimento mediante previo agendamento nas unidades de saude do
Municfpio;
V - rninistracao de treinamento aos empregados publicos que atuarao na
area da saude. durante as acoes de combate ao avanco do coronavirus;
VI - descentralizacao dos services de vacinacao para unidades de saude e
escolas, localizadas nos bairros da cidade de Tabatinga e Distrito de
Curupa;
VII - atendimento ao publico, limitado aos casos de urgeec·
mediante
avaliacao do responsavel_ pelo De~a_rtamento, atr~ves de tri em p~evia, em
todos os setores da Prefeitura Municipal de Tabatinqa;
i
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VI 11 - Detreminar ao setor de Saude a realizacao de fluxograma de
atendimento da populacao, com ampla divulqacao dos locais e horarios,
atraves das redes sociais, panfletagem, services de radiodifusao, carros de
som, dentre outros;
IX - Determinar a Diretoria de Saude a divulqacao das medidas profilaticas a
serem adotadas pela populao, atraves dos mesmos veiculos mencionados
no inciso anterior;
X - Determinar a suspensao da execucao dos contratos de prestacao de
services terceirizados, total ou parcialmente, de acordo com a necessidade
de cada setor, mediante parecer previo de seu responsavel;
XI - Determinar a suspensao do transporte escolar, urbano e rural;
Art. 4° - As medidas contidas nesse DECRETO poderao ser readequadas a
qualquer momenta.
Prefeitura Municipal de Tabatinga, 18 de Mar90 de 2.020.
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