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Pref eitur a Mun icipa l de Para ibun a

DECRETO Nº 351 O. DE 06 DE ABRIL DE 2020.
"Declara Estado de Calamid ade Pública no Municíp io de Paraibuna e
define outras medidas para o enfrenta mento da pandem ia decorre nte d a
COVID-19."
VICTOR DE CASSIO MIRANDA, Prefeito Municip al de Paraibuna, Estado de
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferid as por Lei,
CONSIDERANDO a declara ção de emergê ncia em saúde pública de
de janeiro de
importâ ncia internac ional pela Organiz ação Mundial da Saúde - OMS em 30
em razão da
2020 e a declara ção de pandem ia global em 11 de março de 2020
por ele
dissemi nação da contam inação pelo Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) e da doença
causad a (COVID- 19) ;
CONSIDERANDO a decreta ção de Estado de Calamid ade pela União e
pelo Governo do Estado de São Paulo;
CONSIDERANDO o Decreto Municip al nº 3500, de 20 de março de 2020,
que decreto u Situação de Emergência no território do Município de Paraibu na;
CONSIDERANDO que o Município já vem suporta ndo, em atos
Coronavírus,
prepara tórios, despesa s não previstas , para enfrenta mento do avanço do
causad or da COVID-19;
CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei
Comple mentar l O1 de 04 de maio de 2000, em seu artigo 65 e;
CONSIDERANDO O Plano de Conting ência Regional do DRS XVII - Taubaté
para infecçã o humana pelo novo Coronavírus - 2019;
e
CONSIDERANDO que o Município de Paraibuna não possui leitos de UTI,
o Florence e a
tem como Unidade de referênc ia o Hospital Municip al Dr Jose de Carvalh
io de São José dos
Santa Casa de Misericórdia de São José dos Campos , ambos no Municíp
reconhe ceu a
Campos , que através do Decreto n. 18.479, de 23 de março de 2020,
Calamid ade em Saúde Pública em seu território;

CONSIDERANDO que o Vale do Paraíba é umas das regiões com maior
recente mente
risco de enfrenta r um surto de Coronavírus, segundo pesquisas divulgad as
Yargas) , em
pela Fiocruz (Fundaç ão Instituto Oswaldo Cruz) e pela FGV (Fundaç ão Getulio
vários veículos de comuni cação;
D E CRETA :
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Prefeitura Municipal de Paraibuna

DECRETO Nº 351 O. DE 06 DE ABRIL DE 2020.
Art. 1° - Fica decretado ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de

Paraibuna, como medida de enfrentamento à pandemia do novo Coronavirus (COVID-19),
cabendo ao Chefe do Poder Executivo todas as medidas legais e orçamentárias para o
cumprimento da lei.
Parágrafo Único - Serão mantidas todas as previsões e restrições constantes
do Decreto Municipal nº 3.500 de 20 de março de 2020, e demais atos que tratam do
enfrentamento à pandemia do novo Coronavirus (COVID-19), acrescidas do que dispõe o
presente ato.
Art. 2° - O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada

à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, reconhecimento do estado de
calamidade pública para os fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paraibuna, 06 de abril de 2020.

VICTOR DE CASSIO MIRANDA

Prefeito Municipal

Regis~ do e publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal
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