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DECRETO Nº 7.772, DE 29 DE ABRIL DE 2.020 

 

 

 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES, 

Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia da COVID-19, 

doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial de 

Saúde; 

CONSIDERANDO a 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 (COVID -19), com as 

alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da 

Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 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, nos termos do artigo 170 da 

Constituição Federal, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da defesa do 

consumidor, a função social da propriedade e a proteção do meio ambiente; 

CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de 

medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública, buscando evitar a 

disseminação da doença em seu território; 

CONSIDERANDO o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal (STF) no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

nº 672 quanto à competência suplementar dos Municípios quanto a medidas de prevenção ao 

contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), 

Continua... 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE 
NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19). 
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CONSIDERANDO ainda a necessidade de manter a 

restrição da circulação de pessoas em locais públicos e/ou privados, de forma aglomerada e 

de conter a disseminação da COVID-19, a fim de garantir o adequado funcionamento dos 

serviços de saúde: 

 DECRETA: 

 

Artigo 1º Fica estabelecido, a partir de 04 de maio de 

2020, o uso de máscara facial de proteção no transporte público municipal coletivo, vans, táxis, 

mototáxis e transportes por aplicativos, inclusive para circulação nas áreas comuns dos terminais 

urbano e rodoviário, para usuários, funcionários que atuem no atendimento ao público e 

motoristas. 

Parágrafo Único Os veículos destinados ao transporte de 

que trata o caput deste artigo deverão ter afixado alerta informando da obrigatoriedade do 

uso de máscara facial de proteção pelos usuários, sob pena de rejeição do passageiro. 

 

Artigo 2º A visitação aos cemitérios públicos e/ou 

privados do município fica condicionada ao atendimento das seguintes exigências:  

I - Uso obrigatório de máscara facial de proteção pelos 

visitantes, servidores e/ou funcionários que tenham contato direto com o público; 

II - Disponibilizar higienização com álcool 70% para os 

visitantes;  

III - Não permitir aglomeração de pessoas nas entradas 

e/ou vias de acesso do interior do local, organizando eventual fila para a visitação, de forma 

que as pessoas permaneçam distantes 2 (dois)metros umas das outras. 

 

 Artigo 3º Fica recomendado que a circulação de 

pessoas no âmbito do Município de Catanduva se limite às necessidades imediatas de 

alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais, observado o uso 

permanente de máscara facial de proteção, preferencialmente confeccionada em tecido. 
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Artigo 4º O poder público, por meio do Comitê de Apoio 

Administrativo, providenciará a aquisição de máscaras faciais de proteção e/ou coordenará 

trabalhos voluntários para sua confecção, a fim de serem distribuídas à população de baixa 

renda. 

 

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação e terá vigência por tempo indeterminado. 

 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, 

AOS 29 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2.020. 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

 

DANIELA APARECIDA GONÇALVES ARIETA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINA 

 

 

ADM/Nathália.- 


