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Dispõe sobre a decretação do estado de 

calamidade pública no Munícipio de Várzea 

Paulista. 

 

Juvenal Rossi, Prefeito Municipal de Várzea 

Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente as que lhe 

são conferidas pelo art. 75, VI e IX, da Lei 

Municipal nº 1.119/1990; 

 

 

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, a 

execução de medidas necessárias visando preservar a saúde da população; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19;  

 

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados 

pela Organização Mundial da Saúde;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito deste Município; 

 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA       
                                       ESTADO DE SÃO PAULO 

 
-DECRETO Nº 5.990, DE 17 DE ABRIL DE 2020 

 
 

CONSIDERANDO o que dispõe do Decreto Municipal nº 5.979, de 16 de março de 

2020, Decreto Municipal nº 5.982, de 18 de março de 2020, Decreto Municipal nº 

5.983, de 20 de março de 2020, Decreto Municipal nº 5.984, de 24 de março de 2020, 

Decreto nº 5.987, de 07 de abril de 2020 e Decreto nº 5.988, de 07 de abril de 2020 a 

fim de acompanhamento, avaliação e execução de medidas para o enfrentamento da 

pandemia do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o Município de Várzea Paulista vem tentando estabelecer um 

plano de resposta a esse evento e para estabelecer a estratégia de acompanhamento e 

suporte dos casos suspeitos e confirmados, avaliadas pelo Comitê Municipal de 

Acompanhamento ao Coronavírus; 

 

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; 

 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países 

redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, 

 

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), com as alterações promovidas 

pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO que dos 11 (onze) óbitos notificados como suspeitos de COVID-19 

ocorridos em munícipes de Várzea Paulista, 6 (seis) ocorreram no Município de Jundiaí, 

portanto, as declarações de óbitos foram preenchidas nesse Município e que das 5 

(cinco) que ocorreram em Várzea Paulista, todas foram notificadas como Síndrome 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA       
                                       ESTADO DE SÃO PAULO 

 
-DECRETO Nº 5.990, DE 17 DE ABRIL DE 2020 

 
 

Respiratória Aguda Grave e declaradas como tal, conforme protocolo do Ministério da 

Saúde; 

 

CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº 356, 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; 

 

CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 2020, que 

declara, em todo território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de março de 2020, e o Senado 

Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram a existência de calamidade pública 

para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2020, 

nos termos do Decreto Legislativo do Congresso Nacional nº 06, de 20 de março de 

2020; 

 

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 a situação de calamidade pública reconhecida pelo Governo do 

Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, e da 

quarentena declarada pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.495, DE 31 DE MARÇO DE 

2020 que reconhece, para efeitos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
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4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios do 

Estado. 

 

D E C R E T A:  

 

Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública para todos os fins de 

direito no Município de Várzea Paulista. 

 

Art. 2º O Poder Executivo solicitará, por meio de mensagem a ser enviada à 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e à Câmara Municipal de Várzea 

Paulista, reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do disposto no 

artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de 

maio de 2000). 

 

Art. 3º Ficam mantidas as disposições contidas na declaração de situação de 

emergência de que trata o Decreto Municipal nº 5.979, de 16 de março de 2020, com as 

alterações e acréscimos do Decreto Municipal nº 5.982, de 18 de março de 2020, 

Decreto Municipal nº 5.983, de 20 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 5.984, de 

24 de março de 2020, acrescidas das medidas adicionais estabelecidas neste Decreto, 

para o enfrentamento do estado de calamidade decorrente da pandemia provocada pelo 

Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 4º Apesar do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 

101/2000 (LRF), a Unidade Gestora de Planejamento e Inovação e a Unidade Gestora 

de Finanças , no âmbito de suas atribuições, deverá avaliar, mensalmente, a manutenção 

do equilíbrio das contas públicas na esfera orçamentária, haja vista a realização de 

despesas extraordinárias no período de calamidade pública e a possível constrição da 

arrecadação de receitas no decorrer do exercício financeiro de 2020, tudo decorrente dos 

reflexos econômicos da pandemia em nível mundial e nacional, podendo propor, 
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oportunamente, os possíveis ajustes na gestão fiscal do município no sentido de 

minimizar os efeitos negativos decorrentes. 

 

Art. 5º A Unidade Gestora de Desenvolvimento Social, com apoio da 

Unidade Gestora de Saúde, adotará as providências necessárias para realizar um plano 

de atendimento emergencial de distribuição de alimentos aos núcleos familiares de alta 

vulnerabilidade socioeconômica, sem possibilidade de apoio familiar e em condição de 

insegurança alimentar; 

 

Art. 6º Os servidores públicos poderão ser convocados, a qualquer 

momento, para prestação de serviços em sua área de atuação no município, seja pela 

Unidade em que lotado ou por outra Unidade Gestora municipal. 

 

Art. 7º Excepcionalmente, para o enfrentamento da situação de calamidade 

pública ora decretada, poderá ser alterada a destinação de todos os equipamentos e bens 

públicos e reorganização dos quadros de pessoal. 

 

Art. 8º O Município de Várzea Paulista poderá receber bens e serviços em 

doação ou cessão oriundos da iniciativa privada, sem encargos, para enfrentamento da 

situação de calamidade pública e emergência na área da saúde, em decorrência da 

epidemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), mediante credenciamento dos 

interessados, sem qualquer exclusividade, sendo inexigível prévia convocação pública. 

 

Parágrafo único. Nos casos de urgência, o Município de Várzea Paulista 

poderá receber os bens e serviços antes da formalização do termo de doação ou cessão e 

independentemente da comprovação da regularidade jurídica e fiscal. 

 

Art. 9º Pela excepcionalidade da pandemia, caberá à Unidade Gestora 

Municipal de Saúde definir as prioridades de reestruturação dos serviços hospitalares e 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA       
                                       ESTADO DE SÃO PAULO 

 
-DECRETO Nº 5.990, DE 17 DE ABRIL DE 2020 

 
 

ambulatoriais, do sistema público, visando a instalação de leitos de retaguarda e leitos 

de clínica médica, para o atendimento emergencial de paciente acometidos pelo 

Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará 

enquanto durar a situação de calamidade, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 2020. 

Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, aos dezessete dias do mês de 

abril de dois mil e vinte. 

 

 

Juvenal Rossi 

Prefeito de Várzea Paulista 

 

 

José Roberto Spinucci 

Gestor Municipal de Saúde 

 

 

Carlos Teixeira da Silva 

Gestor Municipal de Gestão Pública 

Registrado e Publicado pela Unidade Gestora Municipal de Planejamento e Inovação 

desta Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

 


