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DECRETO N° 2.528 de 24 DE MAIO DE 2.021.

Dispoe sobre as medidas restritivas relativas a fase de
Transigao do Plano Sao Paulo e da outras providencias.

Eduardo Ponquio Martinez, Prefeito Municipal, no uso de
suas atribuigoes conferidas pela Lei Organica do Munidpio

de Tabatinga
- Considerando a Portaria MS n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro

de Estado da Saude declarou Emergencia em Saude Pubiica de Importancia Nacional (ESPIN)
em decorrencia da Infecqao Humana pelo Novo Coronavfrus;
-

Considerando a ediqao da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispos sobre

medidas para o enfrentamento da citada emergencia de saude pubiica de importancia
internacional;
- Considerando a ediqao, peio Congresso Nacional, do Decreto Legislative n

°

6, de 20 de

marqo de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n° 101, de 4 de

maio de 2000, a ocorrencia do estado de calamidade pubiica, nos termos da solicitaqao do
Presidente da Republica encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de marpo de 2020;
- Considerando a ediqao, pelo Governador do Estado de Sao Paulo, do Decreto n° 64.879, de

20 de marqo de 2020, que reconhece o estado de calamidade pubiica, decorrente da pandemia

da COVID- 19, que atinge o Estado de Sao Paulo;
- Considerando a concessao de medida liminar, referendada pelo Pleno do Coiendo Supremo

Tribunal Federal em 6 de maio de 2020, no bojo da Apao de Descumprirnento de Preceito
Fundamental (ADPF) 672, no sentido de que " seja determinado o respeito as determinaqoes

dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades economicas e as regras
de aglomerapao";
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- Considerando a atual classificagao de todo o Estado de Sao Pauio na fase emergencial do

Plano Sao Paulo de retomada das atividades, instituido por meio do Decreto n° 64.994, de 28
de maio de 2020, do Governador do Estado de Sao Paulo;

- Considerando o iminente colapso nos sistemas de saude publico e particular, em razao do
elevado numero de contaminados, inclusive com as novas cepas do coronavirus, e o
esgotamento dos leitos de enfermaria e UTI, para tratamento da doenga;
- Considerando, por fim, as constantes modificagoes das estrategias e providencias adotadas

no enfrentamento da pandemia da COVID- 19;

Considerando a reclassificapao das medidas de restricao impostas pelo Governo do Estado de
Sao Paulo no Decreto 65.635 de 16 de Abril de 2021, que reclassificou o Estado na fase de

-

transigao do Plano Sao Paulo de retomada das atividades economicas.
D E C R E T A:Art. 1

0

. Ficam prorrogadas as medidas sanitarias e de

contengao ao avango do novo

coronavirus previstas no Decreto 2.526/ 2021, ate o dia 31/05/2021.
Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua pubiicagao.

Tabatinga, 24 de Maio de 2.021.

Eduardo Ponquio Martinez

Prefeito Municipal

Registrado noJ-tvroTf SO e afixado no Mural da Prefeitura.
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