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DECRETO Nº 7.980, DE 31 DE MARÇO DE 2.021 
 
 
 
 
 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA, Prefeito do 

Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 

com o contido no Processo Administrativo nº 4297/2020, da Superintendência de Água e Esgoto de 

Catanduva (SAEC), e 
 

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 mediante 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);  

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, 

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

saúde;  

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, 

do Ministério da Saúde;  

 
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; 

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 7.980, de 31 de março de 2.021 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 7.766, de 

07 de abril de 2.020, que declarou estado de calamidade pública no Município de Catanduva para 

o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus – COVID-19; enviado à Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo para homologação no dia 08 de abril de 2.020; 

 

CONSIDERANDO as medidas prementes, necessárias e 

urgentes quanto ao momento atual instalada pelo mundo e pelo País que foram e que, 

cotidianamente são adotadas por este Executivo Municipal para fazer frente ao Coronavirus - 

COVID-19, não pode olvidar da camada mais necessitada e de baixa renda e com parcos recursos; 

 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de adoção de 

medidas que possam mitigar as consequências econômicas da pandemia de COVID-19, nos termos 

declarados pela Organização Mundial da Saúde (OMS),  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica prorrogada até dia 31 de maio de 2021 a 

suspensão dos prazos regularmente legais previstos nos Decretos nº. 7792/2020, 7800/2020, 

7803/2020,  7.822/2020 e 7.863/2020. 
 

Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 31 DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2.021. 

 

 

 

PADRE OSVALDO DE OLIVEIRA ROSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

 

RICHARD CASAL 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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