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DECRETO Nº 093, DE 05 DE MAIO DE 2020 

 

“Dispõe sobre a prorrogação de alvarás 

sanitários e de localização e funcionamento, 

tendo em vista a situação de emergência de 

saúde pública no âmbito do Município de 

Itapira em virtude da pandemia de doença 

infecciosa, viral, respiratória causada pelo 

agente coronavírus (covid-19) e dá outras 

providências.” 

  

JOSÉ NATALINO PAGANINI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições 

legais;   

 

CONSIDERANDO a gravidade da situação de perigo de contágio do COVID-19 

(coronavírus); 

 

CONSIDERANDO que 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, na forma do artigo 196 da Constituição da República; 

 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional declarada 

pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo Coronavírus 

(COVID-19); 

 

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 decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

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

disseminação da doença no Município; e 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 046/2020, que declara situação 

de emergência de saúde pública no âmbito do município em virtude da pandemia de doença 

infecciosa, viral, respiratória causada pelo agente coronavírus (covid-19) e dá outras 

providências; 
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D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica PRORROGADO, até o dia 31 de julho de 2020, o prazo de validade 

dos alvarás de localização e funcionamento, e os sanitários, das empresas cadastradas no 

Município de Itapira, vencidos a partir de 17 de março de 2020. 

 

Art. 2º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

 

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação . 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 05 de maio de 2020. 

 
 

 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo na data 

supra. 

 

 

DANIELA AP.F.PAVINATO DE CAMPOS 

COORDENADORA DE ATOS OFICIAIS 


