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DETERMIINAçÃO GERAL NIo 0"1,12020
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚP¡
IVANA CLEMEINTE CASTRO, Secretária Municipal de Saúde de
Ipuã, Estado cle São Paulo, no Llso clas atribuições legais e considerando a
existência de parlclenìia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos terlnos declarados
pela Organização Mr-rndial da Sairde; e;

EDUARDO CÉSAR SILVIA ARAÚIO, Médico inscrito no CRM/SP

na

192.888;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Sairde Pública de
Inrportaìncia Internacional pela Org anizaçáo Mundial da Saúde em 30 de janeiro de
2020, enì virturde de clisserninação de doença infecciosa viral respiratória
(coronavirusdisease 2019 - COVID -19), causada pelo agente patogênico SARSCoV-2;

CONSIDERA¡{DO as -lisposições da Lei na 73.979, de 6 de fevereiro de
2020, qLre instifr,ri medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da

sitr-ração cle ernergência em saúde pública causada Por agentes patogênicos;

CONSIDERANDO as disposições da Portaria na 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro d.e 2020, qure declarolr Ernergência ern Saírde Pirblica de hnportância
Nacional (ESPIN) em decorrência da disseminação da doença Por aquele agente
patogênico;

CONSIDERANDO as clisposições da Portaria na 356/GM/MS, de 11 de
março de 2020, qLre dispõe sobre a regr-rlarnentação e operacionalização do
clisposto na Lei na 73.979, de 6 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO

€
,

a

necessidade

de se estabelecer uûr Plano

Municipal cle Contingência a esse evento e também para estabelecer a estratégia de
acompanha¡rento dos munícipes qlle se enqr-radrarem nas definições de suspeitos
e confirtlaclos para infecção pelo algente patogênico; e, finalmente;
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CONSIDERANDO qLle a situração demanda o emPrego urgente de
rneclidas de prevenção, cotltrole e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública;

CONSIDERANDO os Boletins Oficiais emitidos e publicados Pela
Secretaria Municipal cle Saúcle constatando em 19 de junho de 2020 o total de 7'1.
casos confirrnaclos, 12 casos aguardando restrltado e 244 casos notificados, em
relação ao COVID-79;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal ne 4.208 de 0L de

abril

deZO20, em especial o artigo 55 qr-re preconiza a possibilidade de aplicação de

multa em de caso de inobservância de recornendações médicas;
DETER MINA/RECOMENDA:

Art. 10 - O uso de máscaras faciais por todas as pessoas que transitem
pelas ruras da Cidade cle Ipr-rã, em áreas pírblicas ol-r privadas de uso comum/
co¡rércios e indírsirias é essencial na contenção da propagação do Novo
Coronavírus (COVID-19).

- Esta detern:rinação deverá ser acatada, mesmo que a título de
r"c.coffìel1dação rnéclica, por ioclas as pessoas físicas, residentes ou não no

Art.

20

MLrnicípio de Ipuã.
Ipuã-SP, 23 de junho de 2020
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