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CALAMIDADE
PÚBLICA E
QUARENTENA EM
CAMPINAS PARA
ENFRENTAMENTO DA
PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS
Diante da urgente necessidade de
controle e contenção de riscos de
transmissão do novo coronavírus e
óbitos dele decorrentes, o Município
de Campinas decretou situação de
calamidade pública, bem como
quarentena de 23 de março a 12 de
abril de 2020.

O QUE É CALAMIDADE PÚBLICA?

Situação rara e de emergência, fruto de desastre natural ou
provocado. Na prática, quando o gerenciamento de problemas sociais
passa a ser seriamente afetado, o Poder Público poderá intervir com
medidas emergenciais, que variam desde a liberação de recursos para
os Estados e Municípios afetados, até o auxílio por parte da defesa
civil e das forças armadas. O avanço do novo coronavírus foi a
primeira situação que levou à decretação de Estado de Calamidade
Pública a nível federal no Brasil.

EM QUE CONSISTE A QUARENTENA?
Medida adotada para restringir a circulação e separação de pessoas,
bagagens, animais, meios de transporte e fechamento de
estabelecimentos comerciais, visando reduzir a rápida propagação
do novo coronavírus. Na prática, ela consiste no isolamento social e
físico das pessoas para evitar a transmissão comunitária do vírus.
Apesar do nome quarentena, o tempo de reclusão não é
necessariamente de quarenta dias, pois pode variar de acordo com o
período de transmissibilidade de cada doença.

DECRETOS DO
MUNICÍPIO DE
CAMPINAS

Desde o início das mudanças
legislativas decorrentes do novo
coronavírus em Campinas, em 21 de
março de 2020, apenas poderiam ser
realizadas as atividades privadas
indispensáveis que, se não
prontamente atendidas, colocariam
em perigo a sobrevivência, a saúde ou
a segurança da população (Decreto nº
20.782). Em 24 de março de 2020,
foram publicadas novas regras
(Decreto nº 20.2798) as quais
ampliam segmentos autorizados a
funcionar na quarentena e passou a
priorizar serviços de delivery. Ainda,
reforçada a necessidade de
obediência às normas das
autoridades sanitárias (Decreto nº
20.791 de 25 de março de 2020).

QUAIS SERVIÇOS PODEM FUNCIONAR
NA QUARENTENA EM CAMPINAS?

Serviços de assistência à saúde, incluindo médicos e hospitalares
Segurança privada
Transporte de passageiros
Ramo alimentício
Restaurantes, padarias e congêneres apenas para
serviços de entrega.
ATENÇÃO: bares, casas de evento, cinemas e teatros
não poderão funcionar durante a quarentena.
Mercados e comércios que vendam produtos de limpeza e
gêneros alimentícios
Serviços bancários e casas lotéricas
Farmácias
Indústrias e fábricas, desde que respeitada a capacidade máxima
de 30% em seus refeitórios
Hospedagem
Lavanderias e serviços de limpeza
Serviços de entrega
Transportadoras
Postos de combustíveis, o�cinas de veículos e borracharias
Construção civil
Clínicas veterinárias e atendimento pet, priorizando o delivery de
medicamentos e insumos, além de busca e retirada de animais

Além disso, também estão autorizados os ramos das atividades
consideradas essenciais (Decreto Federal nº 10.282/2020, de 20 de
março de 2020 e no Decreto Federal nº 10.292 de 25 de março de
2020):
Água, esgoto e lixo
Energia elétrica
Telecomunicação e internet
Correios
Transporte e entrega de cargas
Produtos eletrônicos, de saúde, higiene, alimentos e
bebidas
Serviços funerários
Pesquisas relacionadas à pandemia
Atividades médico-periciais relacionadas à seguridade
social e à pessoa com de�ciência
Representação, assessoria e consultoria jurídicas
Energia nuclear
Controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre
Fiscalização aduaneira, tributária e ambiental
Atividades religiosas
Demandas que prestem auxílio às atividades acima.

NOVAS MUDANÇAS
PODERÃO SURGIR?

A depender do agravamento da crise sanitária,
não apenas no Município de Campinas, mas em
todo território brasileiro, é possível a
implementação de novas medidas preventivas,
a qualquer momento, para combater a
transmissão comunitária do novo coronavírus.

QUAIS OUTRAS MEDIDAS
PODEM IMPACTAR MINHA
ATIVIDADE?

Além da quarentena, restrição de locomoção e
transporte entre Estados e Municípios,
barreiras sanitárias em aeroportos e portos,
ampliação da proibição de funcionamento de
serviços públicos e privados de atividades não
essenciais, incentivo de atividades econômicas
que restringem o contato físico entre pessoas,
delivery de alimentos ou produtos de saúde,
requisição de bens e serviços pelo Poder
Público, dentre outras medidas.

COMO POSSO
VERIFICAR QUAIS AS
RESTRIÇÕES
APLICADAS PARA A
MINHA ATIVIDADE EM
OUTROS MUNICÍPIOS?
Necessário consultar se seu
Município decretou Estado
de Emergência ou
Calamidade Pública, bem
como veri�car quais os
prazos de vigência e
restrições impostas à sua
atividade econômica. Cada
Município poderá impor
restrições decorrentes da
intensidade da crise
sanitária em seu território,
além de peculiaridades
existentes no momento.

