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DECRETO Nº 1.335 /2020 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS 
EMERGENCIAIS PARA CONTENÇÃO DA 
DISSEMINAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-
19) NA LOCALIDADE DO PANGARÉ ZONA 
RURAL DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE QUITANDINHA, no uso de suas atribuições que lhe 
confere os incisos I do art. 62 da Lei Orgânica do Município, 

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 que o número de casos positivos aumentou significativamente em 
uma semana, acentuando a curva de contágio de maneira abrupta no município tendo o 
maior foco sido identificado na localidade denominada Pangaré, zona rural deste 
Município; 

CONSIDERANDO o espraiamento do número de casos confirmados de coronavirus e 
em investigação (Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave), e a 
constatação de que a contaminação, que inicialmente foi importada de outras regiões, 
contudo, agora já está ocorrendo de forma comunitária. 

CONSIDERANDO a necessidade urgente da redução de circulação e aglomeração de 
pessoas na localidade do Pangaré região onde existem várias chácaras de recreio com 
ingresso de pessoas de outras regiões. 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização e de consolidação das medidas até o 
momento adotada para fins de proteção da comunidade do Pangaré e também da 
contenção da pandemia para outras localidades; 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica reconhecida a localidade do Pangaré como região de foco elevado de 
contágio e disseminação do coronavirus sendo estabelecidas medidas de 
enfrentamento específicas para esta localidade. 

§1º Fica autorizada a realização de blitz fiscalizatória com procedimentos de verificação 
de pessoas em todos os pontos de acesso a esta localidade, conforme orientação e 
determinações a serem expedidas pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 
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§2º A fiscalização do cumprimento do presente Decreto será exercida mediante Força 
Tarefa de Combate ao Coronavírus, que fica criada neste ato, sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Saúde, com apoio das demais secretarias da Administração 
municipal e de forças de segurança oficiais e ainda, de qualquer cidadão. 

§3º Para cumprimento deste decreto poderão ser requisitadas instalações privadas, 
bem como, a convocação de servidores públicos de qualquer área da administração, 
bem como, de contratados e voluntários.  

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde através de campanhas publicitárias e visitas de 
Agentes de Saúde, deverá alertar a toda população para que permaneçam em suas 
casas, evitem receber visitas, não realizem a circulação (saída e entrada) desde ou 
para a localidade do Pangaré, exceto se por motivo de trabalho, ida a serviços de 
saúde, para compra de insumos alimentícios, ou para recebimento de benefícios 
previdenciários e assistenciais. 

§1º. Os indivíduos que necessitarem se deslocar desde ou para aquela localidade do 
Pangaré, devem cumprir todos os protocolos sanitários especialmente: uso de 
máscara, lavagem das mãos e uso de álcool 70% e distanciamento social.  

§2º. Mesmo nas hipóteses excetuadas neste artigo, fica vedado a qualquer indivíduo a 
permanência em vias, parques, equipamentos, locais e praças públicas, igrejas, centros 
comunitários, bares, lanchonetes, mercearias, dentro dos limites da localidade do 
Pangaré por tempo indeterminado. 

§3º A SMS deverá alertar para que pessoas vindouras de outras regiões evitem o 
acesso a esta localidade do Pangaré durante o período de pandemia do coronavirus, 
mesmo que em razão de visitas familiares e outros motivos que não forem 
indispensáveis. 

§4º O comercio da localidade do Pangaré poderá continuar em funcionamento dentro 
das exigências sanitárias e no horário previsto nos decretos municipais de 
enfrentamento ao coronavirus. 

§5º Devem permanecer fechados, bares, lanchonetes e outros locais onde haja 
aglomeração de pessoas localizados na localidade do Pangaré, por prazo 
indeterminado. 

Art. 3º – Permanecerá em atividade o transporte coletivo e de Taxi na localidade do 
Pangaré, contudo, a empresa concessionaria e os permissionários deste serviço 
público deverão cumprir medidas sanitárias recomendadas pela VISA, bem como, 
colocar avisos nos carros informando sobre este decreto. 

Art. 4º Ficam expressamente proibidas na localidade do Pangaré por prazo 
indeterminado; qualquer tipo de reunião familiar, festa, comemoração, culto religioso, 
velório, jogos esportivos, evento de qualquer natureza, ainda que privado, enfim, 
qualquer tipo de reunião com aglomeração de pessoas em qualquer numero dentro dos 
limites da localidade. 
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Art. 5º O descumprimento das medidas previstas no presente decreto ensejará a 
aplicação das multas previstas no decreto Municipal 1.311/2020, na legislação federal e 
a adoção de medidas administrativas punitivas, inclusive a abertura de processo 
administrativo para cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento. 

Art. 6º – A secretaria Municipal de Saúde e de Administração, por intermédio de seus 
fiscais atentará, em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 
268 e 330 do Código Penal, para representação criminal se a infração não constituir 
crime mais grave. 

Art. 7º – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete da Prefeita, 22 de maio de 2020. 
 
 

Maria Julia Socek Wojcik 
PREFEITA 

 

 


