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   SECRETARIA DE TRANSPORTES 

 GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 20.929 DE 19 DE JUNHO DE 2020.
Altera o Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020, Declara situação de 

calamidade pública, estabelece regime de quarentena no Município de 
Campinas, e defi ne outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus (COVID-19).

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira e a declaração de situação de 
PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março de 2020;
Considerando o Decreto Estadual nº 65.014, de 10 de junho de 2020, que estende a medida 
de quarentena no Estado de São Paulo;
Considerando o Decreto nº 20.922, de 11 de junho de 2020, que prorroga o período de qua-
rentena de que trata o art. 2º do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020 e defi ne outras 
medidas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu restabelecer, a 
partir de 10/06/20, os prazos máximos que devem ser cumpridos pelas operadoras para aten-
dimento dos benefi ciários de planos de saúde, com a consequente retomada dos prazos estabe-
lecidos pela Resolução Normativa ANS nº 259, com base na Nota Técnica nº 6 da ANVISA, 
atualizada em 29/05, a qual estabelece orientações para a retomada de cirurgias eletivas;
Considerando o debatido pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), em 
11/06/20, no “Fórum de Atualização da Situação da Covid-19” em Campinas; e
Considerando a necessidade de aumentar a capacidade assistencial para o tratamento da 
COVID-19, reduzir o seu impacto no sistema público e privado de saúde e  garantir o ade-
quado atendimento médico à população,

DECRETA:
Art. 1º Fica acrescido o art. 3ºA ao Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020,que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º A. Ficam os hospitais privados proibidos de realizar cirurgias eletivas, até que 
sobrevenha nova decisão, visando manter a disponibilidade de leitos.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às cirurgias de urgência em 
todas as especialidades médico-cirúrgicas, bem como às cirurgias oncológicas e cardíacas, 
mediante a devida justifi cativa relatada no prontuário médico.”  (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DECRETO Nº 20.930 DE 19 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão temporária das disposições dos incisos II e III 
do art. 3º do Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020, que “Dispõe sobre 

a implantação do Plano São Paulo no Município de Campinas e defi ne 
outras medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (CO-

VID-19)”, na forma que especifi ca.

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que, por força do disposto no art. 23, inciso II, da Constituição da Re-
pública, é de competência comum a todos os entes da Federação o cuidado com a 
saúde pública;
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que Dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, estabelecendo 
os  princípios e diretrizes para a saúde em nosso país, e que prevê em seu art. 15, inciso 
XX, que cabe a cada ente federado a atribuição de “defi nir as instâncias e mecanismos 
de controle e fi scalização inerentes ao poder de polícia sanitária”;
Considerando a situação epidemiológica mundial e brasileira, com a declaração de si-
tuação de PANDEMIA pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 11 de março 
de 2020;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188 de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-
gência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infec-
ção 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 de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a expedição do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que dispõe 
sobre a quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19);
Considerando os Decretos nº 20.774, de 28 de março de 2020 e  nº 20.782, de 21 de 
março de 2020, que respectivamente declaram estado de emergência e de calamida-
de pública, estabelecendo regime quarentena no Município de Campinas, e defi nem 
outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus (CO-
VID-19);
Considerando que os órgãos técnicos sanitários – municipal e estadual – também têm 
como objetivo promover o retorno gradual às atividades laborais e sociais com segu-
rança, utilizando medidas de saúde pública, proporcionais e restritas aos riscos em 
cada fase da pandemia; 
Considerando o Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõ e sobre a medida 
de quarentena de que trata o Decreto no 64.881, de 22 de març o de 2020, institui o 
Plano Sã o Paulo e dá  providê ncias complementares, e, considerando que o Município 
de Campinas permanece alocado na categoria laranja em referido Plano;
Considerando o Decreto nº 20.901, de 03 de junho de 2020, que dispõe sobre a im-
plantação do Plano São Paulo no Município de Campinas e defi ne outras medidas para 
o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Recomendação do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19 
de diminuição das atividades em funcionamento;  e
Considerando a Recomendação do Comitê Municipal de Enfrentamento da Pandemia 
de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19),

DECRETA:
Art. 1°  Fica suspensa a autorização para o funcionamento de Shopping Centers e comércios, inclusive 
galerias e estabelecimentos congêneres, suspendendo-se integralmente os efeitos do inciso 
II e parcialmente do inciso III do art. 3º do Decreto n° 20.901, de 03 de junho de 2020. 
Parágrafo único. A vedação do caput deste artigo não se aplica às atividades essenciais 
previstas no  Decreto nº 20.782 de 21 de março de 2020.
Art. 2º  Os estabelecimentos comerciais elencados no caput do artigo 1º deste Decreto per-
manecem autorizados a funcionar através de entrega (delivery) ou retirada (drive thru), nos 
termos do disposto no art.  3º, inciso XX, do Decreto nº 20.782/2020.
Art. 3º  O período de suspensão vigorará de 22 de junho a 29 de junho de 2020, podendo ser 
revisto conforme fundamentos técnicos.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor no dia 22 de junho de 2020.
Art. 5° Ficam revogadas as disposições em contrário.
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