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DECRETO Nº 7.803, DE 24 DE JUNHO 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); 

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 a necessidade de complementar as 

medidas de enfrentamento da pandemia da COVID-19, estabelecidas nos Decretos Municipais 

de nº 7.759, de 23 de março de 2.020 e nº 7.787, de 29 de maio de 2.020, de forma a mitigar os 

efeitos econômicos da pandemia;  

Continua... 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19). 
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DECRETO Nº 7.803, DE 24 DE JUNHO DE 2.020 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Sem prejuízo das disposições do Decreto Municipal 

nº 7.787, de 29 de maio de 2.020, fica determinado a todos os estabelecimentos que estejam 

autorizados a exercerem suas atividades de forma presencial o controle de acesso às 

dependências do local, de forma a não permitir o ingresso de mais de uma pessoa integrante 

do mesmo núcleo familiar, respeitados os limites estabelecidos no Decreto Estadual nº 64.994, de 

28 de maio de 2.020 e seus anexos, que instituiu o “Plano São Paulo”. 

§ 1º Os estabelecimentos autorizados a funcionar com 

atendimento presencial devem adotar mecanismos que possibilitem à fiscalização aferir a 

quantidade de pessoas no interior dos mesmos. 

§ 2º As regras estabelecidas neste Art. se aplicam a todos 

os estabelecimentos autorizados a realizar atendimento presencial, inclusive aqueles 

considerados serviços essenciais. 

 

Art. 2º A fim de mitigar as consequências econômicas da 

pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, fica prorrogada até 31 de agosto 

de 2.020 a suspensão, no âmbito da administração pública municipal, dos atos destinados a 

levar a protesto débitos inscritos em dívida ativa. 

 

Art. 3º Fica prorrogada até 31 de agosto de 2.020 a 

suspensão dos prazos regulamentares e legais nos processos e expedientes administrativos. 

 

Art. 4º As determinações do presente decreto podem ser 

revistas e/ou revogadas a qualquer tempo, em conformidade com a evolução do cenário 

epidemiológico. 

 

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

publicação. 
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DECRETO Nº 7.803, DE 24 DE JUNHO DE 2.020 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, 

AOS 24 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2.020. 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

CHRISTIANE PERRI VALENTIM 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADM/Nathália.- 


