PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
DECRETO Nº 12.789, DE 11 DE JANEIRO DE 2022
Altera o Decreto nº 12.783, de 4 de janeiro
de 2022, modificando os parâmetros do
isolamento domiciliar voltado a impedir a
disseminação do novo coronavírus.

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, nos termos da Constituição da República Federativa do
Brasil, em particular do inciso II do art. 23, do inciso XII do art. 24 e do art. 198, compete
concorrentemente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislarem e
executarem medidas concernentes à promoção e à proteção da saúde pública em caráter
preventivo e assistencial;
Considerando a edição da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
que dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de
importância internacional, bem como a decisão expedida na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6625, pela qual foi estendida a vigência da referida Lei Federal
no que concerne às medidas sanitárias para combater a pandemia da COVID-19;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, do Decreto
Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia da COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo;
Considerando a concessão de medida liminar, referendada pelo pleno do
Supremo Tribunal Federal em 6 de maio de 2020, no bojo da Ação de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 672, no sentido de que “seja determinado o respeito às
determinações dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades
econômicas e as regras de aglomeração”;
Considerando o “Plano São Paulo”, instituído por meio do Decreto Estadual nº
64.994, de 28 de maio de 2020;
Considerando que, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nova
variante Ômicron do Coronavírus está rapidamente se espalhando pelo mundo, provocando
infecções mesmo em pessoas que já se vacinaram contra a COVID-19 ou que já se
recuperaram da doença;
Considerando que, em razão da velocidade de disseminação e de contágio da
variante Ômicron do Coronavírus, tem-se verificado cautelarmente a adoção de medidas
restritivas, particularmente no continente europeu;
Considerando, por fim, as constantes modificações das estratégias e
providências adotadas no enfrentamento da pandemia da COVID-19,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, Estado de São Paulo, com
fundamento no inciso XVIII do “caput” do art. 112 da Lei Orgânica do Município de
Araraquara,
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D E C R E T A:
Art. 1º O Decreto nº 12.783, de 4 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 5º Para impedir a disseminação do vírus, a Gerência de Vigilância
Sanitária determinará isolamento domiciliar por 7 (sete) dias ao caso índice e
aos seus comunicantes domiciliares, período em que serão monitorados
pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde.
§ 1º Caso os sintomas sugestivos de COVID-19 persistam após o 7º (sétimo)
dia, o paciente deverá procurar assistência médica imediata.
§ 2º Os profissionais de saúde que sejam comunicantes domiciliares
assintomáticos, com 3 (três) doses de vacina contra a COVID-19, não
cumprirão isolamento domiciliar, tendo em vista o risco de desassistência
frente à variante ômicron da COVID-19.”(NR)

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO RUBENS CRUZ”, 11 de janeiro de 2022.
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