
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.467, DE 12 DE MAR~O DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOLETI~ DO MUNI~IPIO 
N°.~ ....... de~ .. Q3.~ 

Disp5e sabre a cria~ao, composi~ao e atri bui~5es do 
Comite Municipal de Preven~ao e Enfrentamento 
ao novo Coronavfrus- COVID 2019, para as fins que 
especifica. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no usa das atribu i~5es legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando o preocupante cenario epidemiol6gico global quanta a incidencia do Novo 
Coronavfrus- COVID 2019 - e a necessidade de medidas preventivas e terapeuticas como forma eficaz de 
centrale desta patologia; 

Considerando o disposto na Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que disp5e 
sabre as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional 
decorrente do coronavfrus responsavel pelo surto de 2019; 

Considerando a Portaria n. 356, de 11 de mar~o de 2020, do Ministerio da Saude, que 
"Disp5e sabre a regulamenta~ao e operacionaliza~ao do disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia 
internacional decorrente do coronavfrus {COVID-19)" ; 

Considerando a declara~ao da Organiza~ao Mundial de Saude de Pandemia, com ado~ao 
de medidas de vigi lancia para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e romper a cadeia de 
transmissao; 

Considerando que o exito na preven~ao e centrale do Novo Coronavfrus depende do 
envolvimento dos servi~os de saude e da sociedade em geral; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 32.359/20; 

DECRETA: 

Art. 1Q Fica criado o Comite Municipal de Preven~ao e Enfrentamento ao novo 
Coronavfrus - COVID 2019, com a fun~ao de apoiar a a~ao publica municipal no acompanhamento e 
i ntensifica~ao de a~oes previstas no Plano de Enfrentamento e Contingencia para a Doen~a Respirat6ria 
de 2019-NCov. 

Art. 2Q 0 Comite Municipal de Preven~ao e Enfrentamento ao Novo Coronavf sera 
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coordenado pela Secretaria de Saude- Vigilancia Epidemiol6gica. 

Art. 3Q Sao atribui~5es do Comite Municipal de Preven~ao e Enfrentamento ao Novo 
Coronavirus: 

I - divulgar a~5es educativas quanto a preven~ao ao Coronavirus, quanto aos sinais e 
sintomas; 

II - divulgar os servi~os ofertados a popula~ao per entes publicos ou privados; 

Ill - monitorar os cases notificados e confirmados da doen~a, atuando como uma sala de 
situa~ao; 

IV - monitorar a execu~ao do Plano Municipal de Enfrentamento e Contingencia para a 
Doen~a Respirat6ria de 2019-Ncov para que seja implantado per todos os entes envolvidos; 

V - municiar as redes publica e privada de informa~5es atualizadas quanto a epidemia 
global do Novo Coronavirus, bern como a respeito de novas tecnologias para o seu enfrentamento; 

VI - atuar como facilitador nas a~5es do Plano Municipal de Enfrentamento e Contingencia 
para a Doen~a Respirat6ria de 2019-Ncov, fazendo a interface entre as diversas entidades envolvidas; 

VII - promover entre seus pares a cultura da preven~ao, propiciando urn ambiente 
saudavel atraves da mudan~a de habitos pessoais e institucionais; 

VIII - aval iar as medidas de isolamento com a separa~ao de pessoas sintomaticas ou 
assintomat icas, em investiga~ao cl inica e laboratorial, de maneira a evitar a propaga~ao da i nfec~ao e 
transmissao local, considerando que: 

a) a medida de isolamento somente podera ser determinada per prescri~ao medica ou 
per recomenda~ao do agente de vigilancia epidemiol6gica, per urn prazo maximo de 14 (quatorze) dias, 
podendo se estender per ate igual periodo, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de 
transmissao; 

b) a medida de isolamento ocorrera no curse da investiga~ao epidemiol6gica e abrangera 
somente os cases de contactantes pr6ximos a pessoas sintomaticas ou portadoras assintomaticas, e 
devera ocorrer em domicilio; 

c) a determina~ao da medida de isolamento per prescn~ao medica devera ser 
acompanhada do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente, conforme estabelecido no 
Anexo I deste Decreto; 

d) a medida de isolamento per recomenda~ao sera feita per meio de notifica~ao ex 
a pessoa contactante, devidamente fundamentada, observado previsto no Anexo II deste Decret 
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e) o descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas neste Decreto 
acarretara a responsabilizac;ao, nos termos previstos em lei; 

f) cabera ao medico ou agente de vigilancia epidemiol6gica informar a autoridade policial 
e Ministerio Publico sobre o descumprimento das medidas que tratam este Decreto; 

IX- as medidas de realizac;ao compuls6ria previstas no incise Ill do art. 3Q da Lei Federal n. 
13.979, de 2020, serao indicadas mediante ato medico ou por profissional de saude e acompanhadas 
pelo Comite Municipal de Prevenc;ao e Enfrentamento ao Novo Coronavirus; 

X - a medida de requisic;ao de bens e servic;os de pessoas naturais e jurfdicas para 
enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia internacional decorrente do coronavfrus 
Covid-19 sera determinada pelo Secretario de Saude e acompanhada pelo Comite Municipal de 
Prevenc;ao e Enfrentamento ao Novo Coronavirus, assegurado o dire ito a justa indenizac;ao. 

Art. 4Q 0 Comite Municipal de Prevenc;ao e Enfrentamento ao Novo Coronavfrus tera sua 
composic;ao conforme membros nomeados a seguir: 

I -Secreta rio de Saude: Danilo Stanzani Junior; 

II - Diretor do Departamento de Polfticas de Saude: George Lucas Zenha de Toledo; 

Ill - Chefe de Vigilancia em Saude: Tereza Monteiro Ribeiro Cardozo; 

IV- quatro representantes da Vigilancia Epidemiol6gica: 

a) Marta Brasil Sargento Lira Magalhaes; 

b) Maria Cristina Martins Alvarenga; 

c) Ana Cristina Pereira dos Santos; 

d) Joper Fonseca Junior; 

V- dois representantes da Vigi lancia Sanitaria : 

a) Joao Augusto Alves Checchia; 

b) Juliana Vieira Rocha Rodrigues Martins. 

Paragrafo unico. A coordenac;ao deste Comite sera exercida pelo Secreta rio de Saude. 

Art. SQ Representantes das iniciativas publica e privada nao elencados no a7c;r~~ste 
Decreto poderao participar do Comite Municipal de Preven,ao e Enfrentamento ao Novo ff \ irus 
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como membros consultivos, conforme necessidade e avalia~ao da Secretaria de Saude; 

Art. GQ As atividades do Comite Municipal de Preven~ao e Enfrentamento ao Novo 
Coronavfrus sao consideradas de relevancia publica nao prevendo qualquer tipo de remunera~ao aos 
seus integrantes. 

Art. 7Q Este Decreta entrara em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 12 de mar~o de 2020. 

~~ Prefe:g 
Ol2.ni unior 
Secreta rio de Sa ' 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
doze dias do mes de mar~o do a no de dais mil e vinte. 

Eve n lmeida Figueira 
Departame to de Apoio Legislative 
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ANEXO I 

(Decreto n. 18.467, de 12 de mar~o de 2020) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, --------------------' RG nQ ---------' 
CPF nQ declare que fui devidamente informado (a) pelo 
medico(a) Dr.(a) sobre a necessidade de 
__________ (isolamento ou quarentena) a que devo ser submetido, com 
data de infcio previsao de termino local de 
cumprimento da medida ______ ,bem como as possfveis consequencias da sua 
nao realiza~ao. 

[JPaciente II Responsavel l 

Nome: _____ _ 

Grau de Parentesco: ______ _ 

Assinatura: -------------
ldentidade NQ: ____ _ 

Data: __ __,)! __ __,)! __ _ 

Hora: ______ _ 

Deve ser preenchido pelo medico: 

Expliquei o funcionamento da medida de saude publica a que o paciente acima referido 
esta sujeito, ao proprio paciente e/ou seu responsavel, sobre riscos do nao atendimento 
da medida, tendo respondido as perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o 
meu entendimento, o paciente e/ou seu responsavel, esta em condi~oes de 
compreender o que lhes foi informado. Deverao ser seguidas as seguintes orienta~oes: 

Nome do medico:--------------

Assinatura --------------
CRM _____ _ 



ANEXO II 

(Decreto n. 18.467, de 12 de mar~o de 2020) 

NOTIFICA~AO DE ISOLAMENTO 

O(A) Senhor(a) esta sendo notificado sobre a necessidade de adoc;ao de medida 
sanitaria de isolamento. Essa medida e necessaria, pois visa a prevenir a dispersao do 
virus Covid-19. 

Data de inicio: 

Previsao de termino: 

Funda mentac;ao: 

Local de cumprimento da medida (domidlio): 

Local:---------

Data: __ _,! __ _,! __ _ 

Hora: ______ _ 

Nome do profissional da vigilancia epidemiol6gica : 

Assinatura __________ _ 

Matricula: _ ____ _ 

Eu, documento de identidade ou 
passaporte declare que fui devidamente informado(a) pelo 
agente da vigilancia epidemiol6gica acima identificado sobre a necessidade de 
isolamento a que devo ser submetido, bem como as possiveis consequencias da sua nao 
realizac;ao. 

Local: ________ _ 

Data: _ _ _.)! __ _.)! __ _ 

Hora: ___ ___ _ 

Assinatura da pessoa notificada: -----------------

Ou: 

Nome e assinatura do responsavellegal: --------- ---- -




