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DECRETO Nº. 14.043 DE 16 DE MARÇO 2020. 

Estabelece medidas preventivas e de contenção para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Novo 
Coronavírus e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Bebedouro, no uso das atribuições legais que lhe confere a 
Lei Orgânica do Município e, 

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 classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de 
março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

Considerando as inúmeras notícias veiculadas na imprensa falada, escrita e 
televisiva, as quais atestam que, de acordo com os levantamentos realizados pelo 
Ministério da Saúde, em balanço apresentado neste domingo (15/03), no Brasil foi 
contabilizado o número de 1.913 casos suspeitos, sendo 200 confirmados com o 
diagnóstico positivo, e ainda, que a concentração maior de casos sob suspeita 
encontram-se no Estado de São Paulo, correspondendo a 1.125 casos suspeitos e 
136 confirmados; 

Considerando dados estatísticos extraídos de estudos científicos, quais apontam que 
medidas preventivas tendem a apresentarem melhor resultado, diminuindo 
drasticamente a proliferação da doença na comunidade; 

Considerando as ações preventivas adotadas pelo Governo do Estado de São 
Paulo, as quais devem, na medida do possível, serem utilizadas como parâmetro e 
protocolo para implementação no âmbito municipal; 

Considerando que a rede municipal de ensino do Município de Bebedouro conta com 
mais de 7.000 (sete) mil alunos regularmente matriculados, e que independentemente 
da classificação de riscos os quais se inserem, há imperiosa necessidade de adoção 
de medidas voltadas à proteção dos mesmos, bem como evitar o contágio de seus 
familiares, privilegiando-se desta forma a saúde coletiva como um todo; 

Considerando, ainda, que o Município de Bebedouro tem considerável parte de sua 
população acima dos 60 (sessenta) anos, sendo este o grupo de maior risco de 
complicações;

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 de Bebedouro; 
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Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países 
redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, 

DECRETA:

Art. 1º. As medidas preventivas e de contenção para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, no
âmbito do Município de Bebedouro, compreendendo inclusive Órgãos e Entidades da 
Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, Secretarias e Autarquias, ficam 
definidas nos termos deste decreto. 

Art. 2º. Ficam suspensos por prazo indeterminado, no âmbito do Município de 
Bebedouro:

I – eventos, de qualquer natureza, que exija licença do Poder Público, bem como 
aqueles que possam gerar aglomeração de pessoas, inclusive aqueles já 
autorizados;

II – atividades coletivas de cinema e teatro; 

III – atividades educacionais em toda a rede pública municipal de ensino, a partir de 
19/03/2020;

Parágrafo Único. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar 
serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 3º. Ficam estabelecidos nas repartições públicas os seguintes procedimentos 
preventivos à disseminação do novo coronavírus:

I – manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas; 

II – afixar cartazes educativos, em local visível aos servidores, com informação sobre 
os cuidados de saúde preventivos ao contágio do novo coronavírus;

Art. 4º. A Prefeitura Municipal de Bebedouro, com o auxílio da Fundação PROCON 
fiscalizará eventuais aumentos injustificados de preços, considerando-se como abuso 
do poder econômico o aumento arbitrário e imotivado dos preços dos insumos e 
serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III, do 
artigo 36, da Lei Federal nº 12.529/2011, e do inciso II, do artigo 2º, do Decreto 
Federal nº 52.025/1963, sujeitando-se às penalidades previstas em ambos os 
normativos.

Art. 5º. A Prefeitura Municipal de Bebedouro fiscalizará a propagação de notícias 
inverídicas, popularmente conhecidas como fake news, comunicando as autoridades 
competentes para a devida apuração e penalização. 
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Art. 6º. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, 
emitirá boletins informativos apontando casos suspeitos ou confirmados no âmbito do 
Município de Bebedouro. 

Art. 7º. Sem prejuízo das medidas acima listadas e em complemento a elas, ficam 
autorizados os Departamentos, Secretarias e Autarquias Municipais a expedição de 
resoluções internas para adequação de suas respectivas atividades, visando a 
efetivação de medidas preventivas e de contenção para enfrentamento do novo 
coronavírus.

Art. 8º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em sentido contrário.

Prefeitura Municipal de Bebedouro, 16 de março de 2020. 

Fernando Galvão Moura 
Prefeito Municipal 

Publicado na Secretaria da Prefeitura em 16 de março de 2020 

Ivanira A de Souza 
Secretaria


