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DECRETO  Nº 6.189, DE 13 DE JANEIRO DE 2021.

"DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE AMPARO/SP NAS FASES VERMELHA E
LARANJA, CONFORME ESPECIFICA, COMO
MEDIDA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DE
ACORDO COM O PLANO SÃO PAULO, NO
PERÍODO DE 15 DE JANEIRO DE 2.021 À 24 DE
JANEIRO DE 2.021 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

CARLOS ALBERTO MARTINS, Prefeito do Município de Amparo, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições e prerrogativas legais; 

Considerando a existência de pandemia da COVID-19, nos termos declarados pela Organização
Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria do Estado da Saúde; 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo Coronavírus (COVID-19); 
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde que
declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 
Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus responsável pelo surto de 2019; 
Considerando o Decreto  nº 6.042, de 15 de março de 2020, que criou o Comitê de Prevenção e
Enfrentamento ao Coronavírus - Covid-19; 
Considerando o Decreto  nº 6.044, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de
prevenção e enfrentamento ao Coronavírus - Covid-19; 
Considerando o Decreto  nº 6.046, de 20 de março de 2020, que decreto u estado de emergência
no município de Amparo/SP e dispõe sobre novas medidas de prevenção e enfrentamento ao
Coronavírus - Covid-19; 
Considerando o Decreto  nº 6.047, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de
prevenção e enfrentamento ao Coronavírus - Covid-19, adequando as medidas municipais às
determinações federais e estaduais; 
Considerando o Decreto  Estadual nº 65.437, de 30 de dezembro de 2020, que estende a medida de
quarentena de que trata o Decreto  Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020; 

Considerando a Recomendação nº 03/2020 - PGJ, Aviso nº 629/2020-PGJ, de 30 de dezembro de
2020 do Ministério Público do Estado de São Paulo; 
Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e
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operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979/2020; 
Considerando que compete ao Município a preservação do bem-estar da população quando da
notícia de uma pandemia em âmbito mundial, bem como a imediata adoção de medidas que se
fizerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais; 
Considerando o disposto no Decreto  Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, que dispõe
sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre
recomendações no setor privado estadual. 
Considerando o princípio da simetria que entabula o dever dos Municípios em seguir as normas
Federais e Estaduais, para a garantia da ordem pública; 
Considerando o disposto no ATO GP Nº 04/2020 que dispões sobre medidas temporárias de
prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19), considerando a classificação de
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) expedido pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo; 
Considerando a necessidade de evitar aglomerações para prevenir a disseminação da COVID-19
(Novo Coronavírus); 
Considerando o dever de adoção de medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento ao
COVID-19, observando-se as características do município e de sua população; 
Considerando o Decreto  10.292 de 25 de março de 2020 que regulamenta a Lei Federal nº 13.979
de 06 de fevereiro de 2020 para definir os serviços públicos e atividades essenciais; 
Considerando a reunião do comitê gestor de enfrentamento da pandemia (Covid-19) e emergências
em saúde pública realizada no dia 12 de janeiro de 2021, cuja ata faz parte integrante deste
decreto ; 
Considerando o Memo nº 05/2021 - VISA/COVISA, que detalha a situação epidemiológica no
município de Amparo/SP nos treze primeiros dias do ano de 2021; 
Considerando que nos primeiros treze dias do ano de 2021 foram confirmados 293 (duzentos e
noventa e três) novos casos de infecção pelo Coronavírus, o que significa um aumento de 47%
(quarenta e sete por cento) se comparado aos treze dias anteriores; 
Considerando que nos primeiros treze dias do ano de 2021 884 (oitocentas e oitenta e quatro)
pessoas foram isoladas por apresentar sintomas respiratórios, o que significa um aumento de 30%
(trinta por cento) se comparado aos treze dias anteriores; 
Considerando que atualmente 3.094 (três mil e noventa e quatro) pessoas se encontram isoladas
por apresentar sintomas respiratórios; 
Considerando que nos primeiros treze dias do ano de 2021 foram confirmados 03 (três) óbitos em
decorrência da Covid-19, e que outros 03 (três) óbitos estão em investigação; 
Considerando que 05 (cinco) estabelecimentos do município com casos confirmados e suspeitos
estão em investigação de surto; 
Considerando a ocorrência de surto de alto risco no "Lar dos Velhos"; 
Considerando que desde o início da pandemia foram confirmados 1.960 (um mil, novecentos e
sessenta) casos de infecção pelo Coronavírus; 
Considerando que o hospital da "Santa Casa Anna Cintra" está com 100% (cem por cento) de
ocupação dos leitos de UTI; 
Considerando que o hospital da "Santa Casa Anna Cintra" está com 125% (cento e vinte e cinco por
cento) de ocupação dos leitos de enfermaria, número que corresponde a 100% (cem por cento) da
ala destinada ao tratamento da Covid-19 e mais 02 (dois) leitos da sala de isolamento; 
Considerando que o hospital da "Beneficência Portuguesa de Amparo" está com 100% (cem por
cento) de ocupação dos leitos de UTI; 
Considerando que o hospital da "Beneficência Portuguesa de Amparo" está com 100% (cem por
cento) de ocupação dos leitos da enfermaria; 
Considerando que desde o início da pandemia foram confirmados 39 (trinta e nove) óbitos
decorrentes da Covid-19; 
Considerando que até a publicação deste decreto  07 (sete) óbitos estavam em investigação; 
Considerando a necessidade de adoção de novas medidas para preservar a saúde da população,
avaliadas pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, em decorrência da
continuidade de aglomeração de pessoas em determinadas atividades: 
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Considerando o interesse público local, DECRETA: 

 Fica o Município de Amparo, no período compreendido entre as 18h do dia 15 de janeiro de
2021 até as 23h59 do dia 17 de janeiro de 2021 e no período compreendido entre as 18h do dia 22
de janeiro de 2021 até as 23h59min do dia 24 de janeiro de 2021, classificado na FASE VERMELHA
do Plano São Paulo. 

Parágrafo único. Nos períodos descritos no caput deste artigo deverão ser observadas as restrições
impostas na FASE VERMELHA do Plano São Paulo e somente poderão funcionar atividades
essenciais, assim consideradas aquelas definidas na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de
2020; 

 Fica o Município de Amparo, no período compreendido entre a 0h00min do dia 16 de janeiro
de 2021 até as 17h59min do dia 22 de janeiro de 2021, classificado na FASE LARANJA do Plano
São Paulo. 

Parágrafo único. Nos períodos descritos no caput deste artigo deverão ser observadas as restrições
impostas na FASE LARANJA do Plano São Paulo. 

 Fica proibida a locação de imóveis para temporada e veraneio em todo território do
Município de Amparo, até o dia 24 de janeiro de 2021. 

 Este decreto  entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, aos 13 de janeiro de 2021. 

CARLOS ALBERTO MARTINS 
Prefeito Municipal 

FERNANDO GABRIEL CAZOTTO 
Secretário Municipal de Saúde 

Publicado na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura, aos 13 de Janeiro de 2021. 

JOÃO AUGUSTO ALAMINO DE SOUZA CAMPOS 
Secretário Municipal de Governo 

MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA 
Secretário Municipal de Administração
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