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DECRETO Nº 2.192, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
Decreta a prorrogação da quarentena no Município de Sabino, denominada de
"Quarentena Responsável", no contexto da pandemia da COVID-19 (Novo
Coronavírus) e dá outras providências complementares
EDER RUIZ MAGALHÃES DE ANDRADE, Prefeito Municipal de Sabino, Estado de
São Paulo, Comarca de Lins, no uso de suas atribuições legais, DECRETA

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para
os fins do art. 65, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do
Estado de Calamidade Pública no Brasil;
Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro
de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;
Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre
medidas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2º, II), a
qual abrange a “restrição de atividades [...] de maneira a evitar possível contaminação ou
propagação do coronavírus”;
Considerando o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, em
especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação,
abastecimento e segurança;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece
Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia da COVID-19 que atinge o
Estado de São Paulo e dá outras providências correlatas;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19 e outras
providências correlatas;
Considerando Decreto Estadual 65.114, de 7 de agosto de 2020, que estende até 23 de
agosto de 2020 o prazo da quarentena de que trata o Decreto Estadual nº 64.881, de 22
de março de 2020, e dá outras providências correlatas;
Considerando o Decreto Municipal nº 2.136, de 18 de março de 2020, que declara
Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Sabino e dispõe sobre
medidas de enfrentamento da pandemia provocada pela COVID-19, no âmbito do Poder
Executivo do Município de Sabino;
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Considerando o Decreto Municipal nº 2.145, de 30 de março de 2020, que declara
Situação de Calamidade Pública no Município de Sabino para enfrentamento da
pandemia decorrente da COVID-19 e dispõe sobre medidas adicionais;
Considerando o Plano São Paulo e o Pacto Regional, firmado pelos municípios
pertencentes à área de abrangência do Departamento Regional de Saúde de Bauru –
DRS VI, e o seu enquadramento, a partir de 10 de agosto de 2020, no Cenário 3 – Fase
Amarela, que permite a flexibilização de atividades não essenciais, com restrições.
Considerando que no início desta tarde o Governo do Estado de São Paulo anunciou em
entrevista coletiva que fica prorrogada a quarenta no Estado de São Paulo até 19 de
setembro deste ano e que os municípios pertencentes ao Departamento Regional de
Saúde de Bauru (DRS X) permanecem na fase amarela.
DECRETA
Art. 1º. O art. 1º do Decreto nº. 2.174, de 29 de junho de 2020 passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1º Fica prorrogado até 19 de setembro de 2020, o período da quarentena no
Município de Sabino, denominada de “Quarentena Responsável”, de acordo com a
Fase Amarela e a atualização do Plano São Paulo de retomada consciente,
consistente em restrição de atividades, de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus".
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Sabino, 04 de setembro de 2020.

ASSINADO NO ORIGINAL
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