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DECRETO Nº 3685/2020 DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

“Dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 

contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo Municipal, da epidemia de doença 

infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus (Covid - 19), institui o 

Comitê Gestor do plano de prevenção e contingenciamento em saúde do Covid-19 – 

Comitê Extraordinário Covid-19”. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito do Município de Iracemápolis, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA: 

Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento 

e contingenciamento, no âmbito do Município de Iracemápolis, da epidemia de doença 

infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19). 

Art. 2º - Fica instituído o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 

Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID19 –, de caráter deliberativo, e com 

competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do 

novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a 

prevenção e controle do contágio e o tratamento de pessoas afetadas. 

§ 1º O Comitê Extraordinário COVID-19 será composto pelas seguintes autoridades: 

I – Coordenador de Gabinete; 

II – Coordenadora de Negócios Jurídicos; 

III – Diretora de Recursos Humanos; 

IV – Coordenador Municipal de Defesa Civil; 

V – Diretora da Vigilância Sanitária e Epidemiológica; 

VI – Coordenadora Municipal de Educação; 

VII – Coordenadora Municipal de Saúde; 

VIII – Coordenador Municipal de Esportes; 

IX – Diretor de Cultura 

X – Coordenador Municipal de Desenvolvimento 

XI – Diretor de Compras 

XII – Coordenador Municipal de Segurança 

XIII – Controlador Interno 

XIV – Coordenadora de Promoção Social 

 

§ 2º O Comitê Extraordinário COVID-19 decidirá sobre a implementação das medidas de 

que trata o caput de acordo com a fase de contenção e mitigação da epidemia. 

§ 3º Poderão ser convidados para participar da reunião, a juízo dos membros titulares e 

com o objetivo de contribuir com informações a respeito da matéria objeto do convite, 

especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas. 

§ 4º O Comitê Extraordinário COVID-19 deliberará e regulará todas as situações omissas 

na legislação e sobre fatos excepcionais que sejam referentes às medidas de 

enfrentamento da epidemia do COVID-19, no âmbito do Poder Executivo Municipal, 

inclusive quanto à suspensão e descontinuidade de serviços públicos, a possibilidade de 

trabalho remoto e o funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública. 

Art. 3º - Os dirigentes máximos dos órgãos e entidades implementarão medidas 

estruturais que se fizerem necessárias e que forem recomendadas por órgãos de saúde 

pública, dentre elas: 

I – adotar medidas de profilaxia, assepsia, sanitárias e de informação em relação ao 

Coronavírus (COVID-19); 

II – recomendar a realização de reuniões virtuais ou, não sendo possível, que estas sejam 

realizadas com a participação das pessoas indispensáveis à tomada de decisões, à 

instrução e conclusão do expediente. 

Art. 4º - Ficam suspensas por 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogados: 

I – as atividades de capacitação, treinamento ou outros eventos oficiais que impliquem 

aglomeração; 

II – a participação em viagens oficiais de servidor do Poder Executivo Municipal que 

tenham como origem ou destino localidade em que houver a transmissão comunitária do 

agente Coronavírus (COVID-19), conforme declarado por autoridade competente. 

III- as atividades de que trata o inciso I poderão ser realizadas por meio de 

videoconferência ou outro meio eletrônico. 

IV - caberá ao dirigente máximo de órgão ou entidade autorizar, extraordinariamente e 

por necessidade do serviço, a realização de viagens de que trata o inciso II. 

V - O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por ato do Comitê Extraordinário 

COVID-19. 

Art. 5º - Os Servidores Públicos Municipais de Iracemápolis maiores de 60 (sessenta) 

anos, que não gerem prejuízo a continuidade dos serviços essenciais, principalmente no 

âmbito da Coordenadoria Municipal de Saúde, Coordenadoria de Segurança Pública, 

Departamento de Saneamento, poderão afastar-se ou permanecer em regime de tele 

trabalho/ home office trabalho em casa. 

Art. 6º - Caso seja necessário, os servidores Públicos que estejam saudáveis poderão ser 

remanejados para o departamento de Saúde, Segurança e Saneamento a qualquer 

momento para fazer frente ao combate ao COVID 19. 

Art. 7º - O Comitê editará boletim sempre que necessário informando número de casos e 

demais ações, no que diz respeito à prevenção, sintomas e atendimento médico sobre a 

infecção. 

Art. 8º -  Ficam suspensas também: 

I – as aulas e atividades da Rede Pública Municipal de Ensino e Particular, CEAC, 

Diretoria de Cultura, Coordenadoria de Esportes, a partir do dia 23 de Março de 2020, 

por tempo indeterminado, sendo que durante esse período será feita nova avaliação de sua 

necessidade pelo Comitê Extraordinário (COVID-19).  

II – a liberação e manutenção de Alvarás para evento com aglomeração pelo prazo de 90 

(noventa) dias, podendo ser prorrogado. 

III – todas as atividades do calendário oficial da Diretoria de Cultura a partir de 20 de 

março de 2020, por até 90 dias, podendo a presente suspensão ser prorrogada mediante 

avaliação do Comitê Extraordinário (COVID-19); 

IV – as atividades do CRAS, por prazo indeterminado. 

Parágrafo Único. O não cumprimento do constante no inciso II, poderá acarretar em 

suspensão por tempo determinado ou até cancelamento do Alvará do estabelecimento 

infrator. 

Art. 9º. As repartições públicas ou privadas que possuam tratamentos de saúde clínicos, 

ambulatoriais ou de internação hospitalar deverão adotar protocolos com objetivo de 

restringir e diminuir a circulação desnecessária de visitantes. 

Art. 10. O Poder Executivo orienta as empresas que puderem, que avaliem a concessão 

de um regime especial de trabalho aos seus colaboradores, bem como eventual 

antecipação de férias, com o objetivo de que estes possam adequar seus horários à atenção 

de seus dependentes, visto a suspensão das aulas na Rede Pública de Ensino. 

Art. 11. O Poder Executivo recomenda clubes, associações, academias, entidades 

religiosas, feiras livres e chácaras, com aglomeração que suspendam atividades e eventos. 
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Art. 12. Estas medidas vigorarão enquanto durar o “Estágio de Atenção”. 

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 3686/2020 DE 19 DE MARÇO DE 2020. 

 

 “Dispõe sobre as medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito da Administração 

Pública, especificamente em relação a suspensão do Concurso Público nº 001/2020 e 

Concurso Público nº 002/2020, para a prevenção do contágio da doença COVID-19”. 

 FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

Considerando o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 

(ESPIN); 

Considerando as medidas de emergência em saúde pública de importância nacional e 

internacional dispostas no Regulamento Sanitário Internacional, promulgado pelo 

Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020; 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam suspensos, salvo mediante autorização expressa do Prefeito Municipal: 

 

I – a realização das provas do Concurso Público nº 001/2020 e Concurso Público nº 

002/2020, cuja data prevista para aplicação das provas segundo os editais seria dia 19 de 

abril de 2020. 

 

II – o prazo para a convocação para a prova objetiva será realizada em data oportuna. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 


