Prefeitura Municipal
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
CNPJ: 45.116.712/0001-09
ENDEREÇO: RUA IRMÃOS BRANDINI, 503 – CENTRO – SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES –Tel: (17) 3481 1538
CEP: 15640-000 - SITE: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br

DECRETO nº 2318, de 23 de março de 2020.
(Declara Estado de Calamidade Pública no Município de São João das Duas
Pontes, para fins de prevenção e enfrentamento do Coronavírus e estabelece
outras providências.)
JOSÉ CARLOS BARUCCI, Prefeito do Município de São João das Duas
Pontes, no uso de suas atribuições legais, etc.;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Organização Mundial da Saúde classificou, em 11 de
março de 2020, o surto do novo Coronavírus como uma pandemia, e que
requereu que os países redobrem o comprometimento com o combate à
doença;
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição
Federal da República;
Considerando a Portaria nº. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que
Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando o contido na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus
responsável pelo surto de 2019;
Considerando o contido na Portaria nº. 356, do Ministério de Saúde, de 11
de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização
do disposto na Lei nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
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Considerando o Decreto Municipal nº 2317, de 21 de março de 2020, que
havia declarado estado de emergência e o agravamento da situação, com a
existência de casos suspeitos de COVID19 e o clima de histeria que vem se
se alastrando pelas ruas e lares do município de São João das Duas Pontes,
em razão da proximidade com as pessoas supostamente infectadas; e
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº. 64.879, de 20 de março de
2020, o qual reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da
pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo, e dá
providências correlatas.
DECRETA:
Art. 1.º Fica reconhecido e declarado o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Município de São João
das Duas Pontes, e dispõe sobre medidas adicionais para enfrentá-lo.
Art. 2.º Para o enfrentamento da situação de calamidade pública ora
declarada, o Município de São João das Duas Pontes adotará, entre outras,
as seguintes medidas administrativas:
I - dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços, de acordo com
o inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alterações;
II - requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas,
com justa indenização, conforme inciso XIII do art. 15 da Lei Federal nº.
8.080, de 19 de setembro de 1990.
Art. 3.º As Secretarias Municipais e o Instituto de Previdência Municipal de
São João das Duas Pontes suspenderão, até 30 de abril de 2020, as atividades
de natureza não essencial nos seus respectivos âmbitos, exceto os órgãos
municipais relacionados ao paço municipal, à saúde, assistência social,
defesa civil, coleta de lixo e outras repartições que, por sua natureza,
necessitem de funcionamento ininterrupto
Parágrafo único. A suspensão de atividades a que alude o “caput” deste
artigo abrangerá, dentre outros:
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a) Cursos de qualificação e ou atividades promovidas pelo Município;
b) Atendimento presencial nas repartições públicas municipais, excetuadas
as contidas no “caput” deste artigo;
c) Os prazos para interposição de recursos administrativos e processos de
recursos humanos em geral no âmbito da administração pública municipal;
d) O transporte rodoviário de passageiros em ônibus municipais, com destino
às cidades vizinhas, e o embarque e desembarque de passageiros no Terminal
Rodoviário Municipal.
Art. 4.º As autoridades responsáveis e referidas no "caput" do artigo 3.º, deste
decreto, deverão, ainda:
I – determinar o gozo imediato e antecipado de férias regulamentares e ou
licença-prêmio em seus respectivos setores, assegurada apenas a
permanência de número mínimo de servidores necessários a atividades
essenciais e de natureza continuada;
II - maximizar, na prestação de serviços à população, o emprego de meios
virtuais que dispensem o atendimento presencial;
III - não autorizar viagens no território nacional ou internacional, salvo
mediante justificativa motivada e que indique a necessidade emergencial da
viagem;
IV - assegurar que, nos locais onde não serão suspensas as atividades, o
ingresso às repartições públicas permita o controle de entrada e saída de
pessoas, evitando a aglomeração.
Art. 5.º As Secretarias Municipais deverão adotar as providências
necessárias para a divulgação de campanhas de publicidade institucional
buscando o esclarecimento da população sobre a pandemia do COVID-19,
agindo sempre em conjunto e de acordo com a orientação técnica da
Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. A contabilidade e tesouraria adotará as providências de
natureza orçamentária e financeira necessárias à execução do disposto no
"caput" deste artigo.
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Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

JOSÉ CARLOS BARUCCI
Prefeito
REGISTRADO E PUBLICADO NESTA DIRETORIA NA DATA
SUPRA.

DÉBORA DA SILVA
Diretora Municipal de Administração.
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