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DECRETO N" 885/2O2O
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RoctIA, prefeito Municipal da Estância Turística
de uldorado/sP, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Artigo 83 - Inciso XI, da Lei Orgânica Municipal,
DTNOEL PEDRoso

coNsrDERNiIDo

a

Estado de São

Recomendação

conjunta do Minístério púbríco

do

Paul_o;

a informação do Ministério Público de documentos
extraÍdos do sisLema cRoss que reveram inúmeros casos de
recusa de pacientes, por parte dos hospitais locais, por
CONSIDERAI{DO

ausência de vaga;

que 100? dos l-eitos públicos para adurtos estão
ocupados nos Hospitais Regionais de referencia ao tratamento
de covid-19, havendo fila de espera e risco acentuado de
coNsrDERANDo

mortes;

que o não atendimento das exigências legais e
regulamentares constantes da recomendação anexa, a depender
das circunstâncias, pode transcender do campo da mera
ilegalidade para o campo da responsabilízação pessoal dos
coNsrDERAr{Do

responsáveis;

o teor da reunião virtuar rearizada pelo coDrvAR
na data de 30/07/2020, que definiu que todos os municÍpios do
vale do Ribeira irão acatar a recomendação do Ministério
Público;
coNsrDERiaNDo
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CONSIDERiANDO

a Manifestação

da

Procuradoria Municipal sobre

a

recomendação anexa.

Fica suspenso por 7 (sete) dias o Decreto Municipal n.o
88L/2o20, que determinou a reabertura gradual dos serviços não
essenciais autorizados pela fase amarela do Plano São Paulo;

Art.l"

Art.2" Fica determinada a volta ao regime de quarentena
próprio da Fasel/Vermelha do referido plano
Àrt.3o Este Decreto entra

em

vigor na data de

Eldorado, 30 de julho de 2020.
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