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DECRETO Nº. 3688/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

“Declara situação de emergência no âmbito do Munípio de Iracemápolis, dispõe sobre 

medidas de prevenção ao contágio, enfrentamento e contingenciamento, da pandemia 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 Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, 

CONSIDERANDO a emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19) reconhecida pelo Ministério da Saúde, assim como 

a pandemia declarada pela OMS; 

CONSIDERANDO as Portarias do Ministério da Saúde nº 188/GM/MS, de 04 de 

fevereiro de 2020, e nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, assim com disposições da 

Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO que, embora no âmbito do Município não tenha nenhum caso 

efetivamente constatado, mas em razão da situação já instalada no País, a qual se 

recomenda atos de zelo, atenção e de prevenção, e ainda, em complementação às 

iniciativas já tomadas pela Secretaria de Saúde desde a notícia do início da propagação 

da doença em outros países; 

CONSIDERANDO o Boletim Epidemiológico nº 05, de 14 de março de 2020 do 

Ministério da Saúde. 

DECRETA: 

Art. 1º Fica adotado no Município de Iracemápolis, no que couber no âmbito das funções 

municipais, o previsto no Decreto Estadual de nº 64.862, de 13 de março de 2020, que 

dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 

pelo Covid-19 (coronavírus). 

Art. 2º Adota-se, no âmbito Municipal, as recomendações previstas no Boletim 

Epidemiológico nº 05, de 14 de março de 2020, do Ministério da Saúde, ou 

recomendações que vierem a substituí-lo. 

Parágrafo único. No que se refere às recomendações de prevenção do boletim citado no 

caput, adota-se desde já o quanto previsto para a fase de transmissão local, com a 

evolução inerente que for necessária.  

Art. 3º Fica suspenso no âmbito da Administração Municipal todos os eventos e 

atividades públicas promovidas por esta, quer no Departamento de Cultura, Departamento 

de Esporte e Lazer, Promoção Social Municipal e demais Departamentos e 

Coordenadorias, evitando-se grandes aglomerações. 

Art. 4º Fica a Coordenadoria Municipal de Saúde autorizada a requerer apoio de pessoal 

e equipamentos dos diversos órgãos, demais Departamentos e coordenadorias da 

Prefeitura, que deverão atender com prioridade, para situações emergências, visando a 

prevenção e controle das fases de transmissão local, com a evolução inerente que for 

necessária. 

Art. 5º Determina-se à Tesouraria, reserva de caixa para os pagamentos considerados 

emergenciais pela Coordenadoria Municipal de Saúde, visando à aquisição e a 

contratação de bens, obras, equipamentos e serviços necessários ao êxito das atividades 

de prevenção e controle doença, assim como das ações de vigilância e assistência à saúde, 

pela transmissão do coronavírus (Covid-19). 

Art. 6º Fica constituído o Grupo Técnico de Controle, Assistência e Vigilância, que 

procederá as análises, consultas e deliberações, conforme a evolução epidemiológica 

local e nacional, que será composto da seguinte forma: 

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 

 

§ 1º O Grupo de que trata o caput será presidido pela Coordenadora Municipal de Saúde, 

o qual reportará todas as deliberações ao Sr. Prefeito Municipal. 

§ 2º A Coordenadora Municipal de Saúde poderá requisitar a presença de membros das 

demais Departamentos e Coordenadorias, conforme o caso. 

§ 3º O Grupo de que trata o caput poderá convocar membros do Hospitais Públicos e 

Privados para reuniões. 

Art. 7º Poderá ser requisitado pela Administração Municipal a medida de requisição de 

bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), sendo 

determinada pela Coordenadora Municipal de Saúde, assegurado o direito à justa 

indenização. 

Art. 8º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das dotações 

próprias do orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. 

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, perdurando até o fim da 

pandemia declarada pela OMS ou posicionamento do Ministério da Saúde, revogando 

as disposições em contrário, em especial o Decreto 3685/2020 de 19 de março de 2020. 

CUMPRA-SE. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº. 3689/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

“Em complemento ao Decreto nº 3688/2020, dispõe a recomendação de regime de 

trabalho aos servidores públicos municipais e determina outras providências”. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, 

CONSIDERANDO a emergência de Saúde Pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19) reconhecida pelo Ministério da Saúde, assim como 

a pandemia declarada pela OMS; 

CONSIDERANDO as iniciativas já adotas por meio de outros atos normativos e em 

complementação às iniciativas já decretadas; 

CONSIDERANDO o avanço de casos no País, embora ainda não tenha caso efetivo no 

Município, mas visando implantar os meios necessários e evitar a entrada da doença em 
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nosso meio e ou restringi-la;  

DECRETA: 

Art. 1º No âmbito da Prefeitura Municipal de Iracemápolis e seus Departamentos, 

determinar o afastamento ou a permanência em regime de tele trabalho dos servidores 

que se encontrem na seguinte situação: 

I - Maiores de 60 (sessenta) anos, cujos serviços não gerem prejuízo à continuidade de 

serviços públicos essenciais, principalmente no âmbito da Coordenadoria Municipal de 

Saúde, do Departamento Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. 

II - Gestantes; 

III - Os que apresentem sintomas similares aos do COVID-19; 

IV - Portadores de doenças crônicas ou graves, que reduzam a imunidade, já reconhecidas 

pelo histórico do Setor de Medicina do Trabalho, ou atestadas por este, ou ainda, por 

médico externo, exceto funcionários dos departamentos de Saúde e Segurança. 

§ 1º Eventuais abusos constatados serão passíveis de punição e desconto do dia não 

trabalhado. 

§ 2º Recomenda-se que os servidores públicos aqui enquadrados mantenham-se em 

distanciamento social, em suas residências, destacando que viagens desnecessárias 

poderão ser enquadradas como abuso. 

§ 3º Os afastamentos ora especificados se darão pelo prazo de até 30 (trinta) dias, podendo 

ser prorrogado mediante novo Decreto, ou ainda, suspenso o afastamento por imperiosa 

necessidade à critério do Diretor ao qual estiver adstrito o servidor. 

§ 4º O afastamento, quer para tele trabalho ou não, será feito mediante requerimento 

fundamentado ao Diretor da respectiva Pasta a qual estiver lotado o servidor, o qual se 

manifestará e fará o encaminhamento ao Gabinete do Prefeito. 

§ 5º Caberá ao Diretor de cada Pasta determinar os serviços que são essenciais para a 

continuidade do serviço público inerente à sua pasta, bem como os procedimentos para o 

caso de tele trabalho. 

Art. 2o Ficam restritas as viagens, a serviço, dos servidores públicos municipais, salvo 

aquelas estritamente necessárias a serviços essenciais, a critério do Diretor da respectiva 

pasta. 

Art. 3o Os serviços de atendimento odontológico prestados pelo Município deverão ser 

direcionados somente aos casos emergenciais; mantendo-se o agendamento feito até a 

presente data para os demais casos, para que não haja descontinuidade do atendimento. 

Art. 4º Ficam suspensos os prazos de defesa dos procedimentos administrativos que 

geraram auto de infração, excetuados os casos de multa de trânsito os quais estão sujeitos 

ao Código Nacional de Trânsito. 

§ 1º Os prazos voltarão a ter fluência normal 05 (cinco) dias após declarada encerrada a 

situação de emergência. 

§ 2º A não fluência do prazo de defesa, não inibirá os casos previstos em lei de apreensão 

de bens, interdição do estabelecimento e de embargo de obra. 

Art. 5º Fica suspensa a emissão de alvará e ou autorizações por parte da Administração 

Municipal, para realização de qualquer modalidade de evento, enquanto perdurar a 

situação de emergência. 

Parágrafo único. Fica suspenso o fomento de atividades apoiadas pela Administração 

Municipal, bem como a cessão de bens, móveis ou imóveis, para a realização destas. 

Art. 6º Recomendar à população que utilize os serviços dos Equipamentos Públicos 

somente em casos de necessidade, evitando-se aglomeração. 

Art. 7º Recomenda-se que as atividades de ordem empresarial, comercial e de serviços, 

promovam os meios de higienização dos espaços utilizados e controle de pessoas nos 

respectivos espaços evitando aglomerações.  

Art. 8º Recomenda-se, em especial, às escolas particulares, quer de idiomas, informática, 

cursos técnicos, cursos preparatórios e outros, bem como, academias de atividades 

esportivas e congêneres, que promovam os meios de higienização dos espaços utilizados 

e controle de pessoas nos respectivos espaços evitando aglomerações. 

Art. 9º Recomenda-se que em eventos particulares, manifestações de ordem social, 

político-partidária, sindical ou congêneres, que independam de alvará ou autorização, não 

tenham aglomerações superiores a 30 pessoas. 

Art. 10 A Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento promoverá diálogo entre os 

setores empresarial e dos trabalhadores, tratando das questões setoriais e implicações 

afetas ao Covid-19. 

Art. 11 As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das dotações 

próprias do orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. 

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, perdurando até o fim da 

pandemia declarada pela OMS ou posicionamento do Ministério da Saúde. 

CUMPRA-SE. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº. 3690/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

“Em complemento às determinações já em vigor, dispõe sobre as medidas emergenciais 

que devem ser adotas pelo setor público e privado enquanto perdurar a situação 

emergencial no âmbito do Município de Iracemápolis e determina outras providências”. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, 

CONSIDERANDO a emergência de Saúde Pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19) reconhecida pelo Ministério da Saúde, assim como 

a pandemia declarada pela OMS; 

CONSIDERANDO a necessidade de complementação às iniciativas já decretadas, e  

CONSIDERANDO o avanço de casos no País, embora ainda não tenha caso efetivo no 

Município, mas visando implantar os meios necessários e evitar a entrada da doença em 
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nosso meio e ou restringi-la,   

DECRETA: 

Art. 1º Estão suspensos todos os alvarás especiais de bares, restaurantes e similares, 

quanto a apresentação de música ao vivo, ficando esta proibida. 

Art. 2º Excetuado os setores de alimentação, saúde e postos de combustíveis, recomenda-

se aos setores de indústria, comércio e serviços a suspensão ou redução de atividades 

durante o período de situação emergencial do Covid-19. 

Art. 3º - Recomenda-se que os velórios não tenham duração superior a 3 (três) horas, para 

evitar aglomeração superior a 10 (dez) pessoas, bem como que evitem a presença de 

pessoas idosas, portadoras de doenças crônicas ou graves e advindas de outros municípios.  

Art. 4º O Poder Executivo recomenda clubes, associações, academias, entidades 

religiosas, feiras livres e chácaras, com aglomeração que suspendam atividades e eventos. 

Art. 5º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das dotações 

próprias do orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, perdurando até o fim da 

pandemia declarada pela OMS ou posicionamento do Ministério da Saúde. 

CUMPRA-SE. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

DECRETO Nº. 3691/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

“Que suspende férias aos servidores lotados nos departamentos Municipais de Saúde”. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

Considerando o Decreto Municipal nº. 3688/2020 de 20 de março de 2020; 

DECRETA: 

Art. 1º. – Fica suspensa a autorização de férias aos Servidores Públicos Municipais 

lotados nos departamentos Municipais de Saúde, Segurança e Promoção Social até a data 

de 15 de maio de 2020, podendo ser prorrogada caso haja necessidade. 

Art. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3 º. – Revogam-se as disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 

DECRETO Nº. 3692/2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

“Dispõe sobre regras de atendimento ao público em departamentos da Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis, com fins de prevenção e não propagação do novo 

coronavírus (Covid-19) e dá outras providências”. 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

Considerando o surto da doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19), que constitui 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, segundo declaração da OMS 

– Organização Mundial de Saúde; 

Considerando declaração do Ministério da Saúde, que trata a infecção humana pelo novo 

coronavírus (Covid-19) como Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional; 

Considerando a necessidade de estabelecer regras e procedimentos para fins de prevenção 

à infecção e de não propagação do Covid-19 no âmbito dos departamentos da Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis, visando preservar a saúde dos servidores e público em geral 

que frequentam as dependências dos departamentos; 

DECRETA: 

Artigo 1º. – Apenas terão acesso às dependências dos departamentos da Prefeitura 

Municipal os servidores lotados nos mesmos, agentes políticos do Poder Legislativo e 

servidores autorizados pelo Poder Executivo. 

Artigo 2º. – O atendimento ao público em geral nos seguintes departamentos será feito 

apenas via telefone e e-mail: 

- Paço Municipal; 

- Posto de Atendimento ao Trabalhador; 

- Banco do Povo; 

- Junta de Serviço Militar; 

- Acessa São Paulo; 

- Procon; 

- Departamento de Trânsito; 

 

Artigo 3º. – A Prefeitura Municipal disponibilizará através do site Oficial do Município 

listagem contendo todos os números e e-mails dos departamentos. 

Artigo 4º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

 


