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DECRETO N°. 002/2020 

"DISPÕE SOBRE: procedimentos e regras para fins de prevenção á infecção e a 

propagação do COVID — 19, no âmbito da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes - 

SP". 

0 Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo, Sr. JOÃO 

DOS SANTOS OLIVEIRA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e, em 

conformidade com a da Lei Orgânica do Município. 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

Políticas Públicas Sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de 

outros, na forma do artigo 196 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia do COVID-19, nos termos declarados pela 

Organização Mundial de Saúde — OMS; 

CONSIDERANDO a Lei n*. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 

medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavirus responsável pelo surto de 2019, 

regulamentada pela Portaria n°. 356, de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que estudos demonstram a eficácia das medidas de afastamento social 

precoce para contenção da disseminação da COVID-19; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos a saúde pública, a fim de evitar a 

disseminação da doença no Município; 

CONSIDERANDO reunião realizada entre os diversos órgãos municipais visando a 

adoção de medidas no âmbito municipal, ainda que o município não tenha nenhum caso 

da doença confirmado; 

CONSIDERANDO, que a Prefeitura Municipal deste Município, dispôs medidas 

administrativas adotadas através do Decreto n2  3.345/2020, no âmbito da 

Administração Pública Direta e Indireta, de novas medidas temporárias e emergenciais 

de prevenção de contagio pelo COVID-19 (NOVO CORONAViRUS), bem corno sobre 

recomendações a população e setor privado municipal; 
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DECRETA: 

Artigo 12  Ficam suspensos os trabalhos do Legislativo, como também o atendimento ao 

público até o dia 30 de março de 2020, podendo ser prorrogado. 

Artigo 22  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrario. 

Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, aos 24 de março de 2020. 

JOÃO DOS SANTOS OLIVEIRA 

Presidente da Câmara 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, na 

data supra. 
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