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DECRETO Nº 1.591, DE 16  DE ABRIL DE 2020 

“DISPÕE SOBRE MEDIDAS 

TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO 

AO CONTÁGIO PELO COVID-19 

(NOVO CORONAVÍRUS) NO 

ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL DE MIRACATU” 

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

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

Considerando, que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6º, da 

CRFB/88) e que são de relevância pública as ações e serviços de saúde (art. 197, da 

CRFB/88); 

Considerando a 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; 

Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o 

texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional; 

Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da 

Saúde, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus; 

Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da 

Saúde, que regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020; 

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus COVID-19 publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 

em Saúde, em fevereiro de 2020; 

Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 

2020, de que o surto do novo coronavírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII) e medidas relativas a prevenção;  

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do COVID19; 
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Considerando que a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura 

hospitalar (pública ou privada) adequada, com leitos suficientes e composta com 

aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que 

está fora da realidade de qualquer centro médico deste município; 

Considerando que a Lei Federal 13.979/20 autoriza a adoção de medidas excepcionais 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, bem como que tais medidas já foram adotadas pelo governo 

federal, estadual e inclusive pelo governo da capital do Estado. 

Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na 

gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à 

saúde pública; e, por fim 

DECRETA: 

Art. 1º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e indireta, 

bem como a iniciativa privada, deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão 

do COVID-19 (novo Coronavírus), as medidas determinadas neste Decreto. 

Art.2º. Fica mantida a medida de quarentena no Município de Miracatu, quê consiste em 

restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do 

coronavírus, nos termos deste decreto. 

Art. 3º. Considera-se serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 

que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população, bem como os já elencados com essenciais no Decreto 1581 de 23 de março 

de 2.020, em seu artigo 4º, incluindo-se os seguintes itens: 

IXX – Restaurantes e Churrascarias no pátio de postos de combustíveis que façam 

divisa com a BR 116, no perímetro de Miracatu, fica autorizada a alimentação exclusiva 

de caminhoneiros e auxiliares, que estejam em horário de trabalho, com distância 

mínima de 2m² de área livre no interior do estabelecimento, estabelecendo ainda as 

recomendações do Decreto Municipal 1.581/2020. 

Art. 4º. Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 

disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva, como por exemplo 

autopeças e casas de embalagem, relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços 

públicos e das atividades essenciais. 
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Art. 5º Fica autorizado o funcionamento de comércio em geral, para atendimento de 

serviços de entrega por delivery e drive-thru, permitido este 24 (vinte e quatro) horas 

por dia todos os dias da semana, conforme já autorizado no decreto 1.581 de 23 de 

março de 2.020. 

§ 1º O estabelecimento comercial que adotar a modalidade de entrega por delivery 

deverá realizar o serviço por intermédio de profissional devidamente habilitado. 

§ 2º. Fica permitido aos estabelecimentos comerciais, apenas a abertura das portas para 

entrada e saídas de mercadoria, profissionais e encomendas, não podendo o público em 

geral adentrar ao estabelecimento. 

Art. 6º Para fins de prevenção e contágio da COVID-19, fica determinado aos 

estabelecimentos que tratam este e os demais Decretos, o atendimento apenas de 

clientes que estejam utilizando máscaras descartáveis ou outro produto similar, sendo 

que, caso o cliente esteja sem máscara a empresa poderá fornecer de forma gratuita, ou 

mesmo vender a mesma, devendo negar o atendimento das pessoas que não estiverem 

utilizando a mesma, a partir do dia 20/abril/2020. 

Art. 7º Caberá aos respectivos responsáveis pelos estabelecimentos e atividades 

essenciais previstas no art. 3º do presente decreto, organizar a restrição do acesso dos 

seus clientes, sob pena de suspenção do alvará de funcionamento, em caso de 

descumprimento pelo prazo de validade do decreto. 

Parágrafo único: Será aplicado cumulativamente, as penalidades de multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), interdição total ou parcial da atividade e cassação de alvará 

de localização e funcionamento previstas na legislação, por dia de infração, para 

eventuais descumprimentos. 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando suspensas as 

disposições em contrário durante a sua vigência. 

Miracatu 16 de abril de 2020. 

 

EZIGOMAR PESSOA JUNIOR 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Superv. de Serv. Legislativo  

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal no site 

www.miracatu.sp.gov.br 
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