
DECRETO Nº 3.807 DE 16 DE MARÇO DE 2020 
 
Dispõe sobre a adoção, no âmbito da 

Administração Pública Municipal, de medidas 
emergenciais de prevenção ao contágio pelo COVID 

19 (CORONAVÍRUS), bem como faz recomendações 
ao setor privado. 
 

 ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal 
Paulista, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e com fundamento 
do inciso IV, do artigo 53, da Lei Orgânica do Município de Laranjal Paulista, e, 

 
 CONSIDERANDO o disposto 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; 
 

CONSIDERANDO as orientações e recomendação do Ministério da Saúde, 
Secretarias de Estado e Secretaria Municipal de Saúde para o funcionamento de 

serviços públicos municipais; 
 
 CONSIDERANDO o cenário de crescimento dos casos de CORONAVÍRUS no 

Estado de São Paulo, e a consequente necessidade de o Poder Público nortear as 
ações e serviços de saúde para proteção da coletividade; 
 

R E S O L V E: 
 

 Art. 1º O presente Decreto dispõe sobre as medidas, temporárias 
emergenciais de prevenção ao contágio pelo COVID 19 (Coronavírus), no âmbito da 
Administração Pública do Município de Laranjal Paulista. 

 
Art. 2º As aulas da rede pública de ensino (Creches, Educação Infantil, 

Educação Fundamental I e II) serão suspensas no período de 23 de março de 2020 
a 02 de abril de 2020. Esse período poderá ser prorrogado se necessário. 

 

§ 1°Haverá aulas nos dias 17, 18, 19 e 20 de março de 2020, com a presença 
facultativa dos alunos. As unidades de educação ficarão abertas com a realização 
de ações envolvendo os alunos, equipe gestora, professores e funcionários e o 

fornecimento de informações e orientações sobre procedimentos preventivos. 
 

§ 2° Os profissionais da educação continuarão com suas jornadas regulares 
de forma presencial nas unidades e Secretaria de Educação, até determinação em 
contrário. 

 
§ 3° Recomenda-se às instituições privadas de ensino, a suspensão das aulas 

nos termos do caput deste artigo. 

Art. 3º Ficam suspensos, a partir de 17 de março de 2020, e por tempo 
indeterminado, todos os eventos públicos municipais, inclusive as inaugurações, 



eventos culturais, festivos, esportivos e sócio assistenciais que executem atividades 
onde haja a concentração e ou aglomeração de pessoas, sejam crianças, jovens, 

adultos ou idosos, ainda que a céu aberto. 
 

Parágrafo único Enquanto estiverem suspensas as atividades esportivas, 
permanecerão fechados os estádios, centros esportivos e ginásio de esportes do 
Município. 

 
 Art. 4º As atividades em grupo do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, 

serão gradativamente suspensas a partir de 16 de março de 2020 para que as 
famílias possam se organizar. Ficam mantidas as consultas médicas já agendadas. 

 

 Art. 5º Recomenda-se às instituições privadas, filantrópicas e religiosas do 
Município, que suspendam as atividades que gerem aglomeração de pessoas e que 
estimulem medidas restritivas de contato interpessoal.  

 
Art. 6º Fica criado o Comitê de Crise, para o qual será expedida Portaria de 

nomeação dos seus membros e suas respectivas atribuições. 
 
§ 1° Enquanto permanecer o período de risco, o Comitê de Crise deverá 

providenciar em manter a população local informada.  
 

§ 2 A divulgação das informações atualizadas diariamente ocorrerá no site 
oficial do Município (www.laranjalpaulista.sp.gov.br), na página oficial da 
Prefeitura no Facebook e Instagram, pelo telefone da Vigilância Epidemiológica (15-

3283-6435), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.  
 

Art. 7º Para efetividade deste Decreto, no que couber, serão adotadas todas 
as ações determinadas pela Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 
 

 Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 Prefeitura do Município de Laranjal Paulista, 16 de março de 2020. 

 
 

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR 
         Prefeito Municipal 
 

Publicado, conferido e afixado, por inteiro teor, no Mural Público junto ao átrio da 
Prefeitura Municipal. Laranjal Paulista, 16 de março de 2020. 
 

Benedito Orlando Ghiraldi 
   Oficial Administrativo 
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