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DECRETO N.º 5.686 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021. 

(“PRORROGA O DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 5.678 DE 25 DE 

JANEIRO DE 2021, ATÉ O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2021”). 

LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO, Prefeito de Ituverava, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei.    

 

CONSIDERANDO a edição, pelo Congresso Nacional, do Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 

pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da 

Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;   

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 COVID-19 e as alterações 

promovidas pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6341-DF, em seção virtual do realizada em 15 de 

abril de 2020, referendou medida cautelar, acrescida de interpretação conforme a 

constituição, para o fim de estabelecer que as medidas de enfretamento da emergência de 

saúde pública previstas na Lei Federal nº 13.979 de 2020, devem respeita a atribuição de 

cada esfera de governo, incluídos os Municípios;        

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 5.535 de 25 de março de 

2.020, que reconheceu no Município de Ituverava o Estado de Calamidade Pública e que 

decretou medida de quarentena no Município; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.014, de 10 de Junho de 

2020 que institui o Plano São Paulo em todo Estado para a retomada das atividades 
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econômicas publicado em 27/05/2020 (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2020/05/PlanoSP), bem como a atual classificação da região que 

abrange o Município de Ituverava para a fase 1 (vermelha), conforme o 21º Balanço 

publicado em 05/02/2021; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 5.678 de 25 de janeiro de 

2.021;  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 65.437, de 30 de dezembro 

de 2.020, com as determinações do Governo do Estado de São Paulo que Estende o prazo 

da quarentena em todo o Estado, para controle e contenção de riscos a fim de evitar a 

disseminação da doença no nosso Estado e Município; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 65.460, de 08/01/2021, 

que alterou os Anexos II e III do Decreto n.º 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe 

sobre a medida de quarentena de que trata o Decreto n.º 64.881, de 22 de março de 2020, e 

institui o Plano São Paulo; 

CONSIDERANDO que o Município de Ituverava pertence a 

regional de Franca, e que de acordo com determinação do Governo Estadual, a região teve 

seu plano de flexibilização mantido na fase vermelha nos termos do Plano São Paulo; 

CONSIDERANDO a atual situação da rede hospitalar e do sistema 

de saúde assistencial no Município de Ituverava, que na presente data esta aumentando 

em 50% a quantidade de leitos de UTI, e respeitando também os critérios estabelecidos em 

estudos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO que nos últimos 14 dias não houve aumento no 

numero de casos, comparando aos mesmos 14 dias anteriores, e o numero de munícipes 

internados em UTI diminuiu nesse período. 

 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PlanoSP
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/PlanoSP
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DECRETA: 

ARTIGO 1º - Como medida necessária ao enfrentamento da 

pandemia da COVID-19 no Município de Ituverava, fica estendido até o dia 21 de 

fevereiro de 2021, o período de quarentena. 

ARTIGO 2º - Observados os termos e condições estabelecido no 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 5.678 DE 25 DE JANEIRO DE 2021, fica estendido 

sua vigência até o dia 21 DE FEVERIRO DE 2021. 

ARTIGO 3º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser 

reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes do prazo estipulado, com as alterações 

onde couber e sem prejuízos das medidas adotadas pelos Decretos editados até a presente 

data, que ficam prorrogados até o dia 21 de fevereiro de 2021. 

ARTIGO 4º - Este decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação.  

Prefeitura Municipal de Ituverava 05 de fevereiro de 2021. 

 

LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO 
Prefeito de Ituverava 

Publicado e registrado na Secretaria Executiva da Prefeitura Municipal de Ituverava, em 

05 de fevereiro de 2021. 

 

LEONARDO HIDEHARU TSURUTA 
Secretário Municipal Executivo 

 


