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DECRETO Nº 3693/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

“Em complemento às determinações anteriores, dispõe sobre novas medidas necessárias 

e urgentes no combate ao Coronavírus (covid-19) 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 os Decretos de nº 3688/2020, de 20 de março de 2020, nº 3689, de 

20 de março de 2020, nº 3690/2020, de 20 de março de 2020 e nº 3692/2020 de 20 de 

março de 2020, sem prejuízo destes e em complementação às iniciativas já decretadas, e 

CONSIDERANDO o avanço de casos no País e, visando implantar os meios necessários 

a evitar a entrada da doença em nosso meio e ou restringi-la, 

DECRETA: 

Art. 1.º - O Município já reconheceu a situação de emergência dentro de seu âmbito de 

competência, principalmente recepcionando os Decretos Estaduais e a Lei Federal de nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, desde a edição do Decreto de nº 3688/2020, de 20 de 

março de 2020. 

Art. 2.º - Determinar a suspensão, a partir de 24 de março de 2020, das seguintes 

atividades: 

I - Academias particulares, escolas públicas e particulares de curso regulamentar ou livre 

e clubes de lazer e ou esportivo; 

II – Bares, Restaurantes, Cafés, Lanchonetes,  

III – Espaços para festas, casamentos, shows e eventos, e 

IV - Atividades de prestação de serviços não essenciais. 

§ 1.º Bares, cafés, restaurantes e lanchonetes podem manter o funcionamento em sistema 

de delivery e/ou drive thru. 

 

§ 2.º - Fica permitido o funcionamento das oficinas mecânicas, borracharias e de guincho; 

Hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas; Transporte público; 

Transportadoras e armazéns; Empresas de telemarketing; Petshops; Deliverys; 

Supermercados, mercados e padarias; Limpeza pública; Postos de combustível. 

§ 3.º - Os locais de atendimento deverão ser higienizados periodicamente, bem como 

disponibilizar álcool em gel 70% aos seus clientes, divulgar informações a cerca da 

COVID-19. 

§ 4.º - As transportadoras, armazéns, serviços de transporte público, serviços de call center, 

petshops, bancas de jornais, táxis e aplicativos de transporte continuam funcionando com 

as orientações dos sanitaristas 

§ 5.º - Os bancos e Casas Lotéricas também continuam abertos e em funcionamento 

normal, devendo observar as normas de higienização sanitária. 

§ 6.º - Igualmente, as indústrias devem continuar operando normalmente, já que não têm 

atendimento ao público em geral, devendo observar as regras de higienização. 

Art. 3.º - As Coordenadorias Municipais deverão organizar as rotinas administrativas dos 

serviços não essenciais, priorizando rodizio dos servidores e o trabalho por meio remoto, 

de forma que não haja prejuízo à prestação de serviços públicos e haja cumprimento das 

obrigações legais, ficando suspenso o controle de ponto biométrico nestas repartições, 

devendo ser realizado o controle de ponto manual nos termos das normas existentes, 

ressalvadas a Coordenadoria Municipal de Saúde, Departamento Municipal de Segurança 

Pública e Defesa Civil, Saneamento, Serviços Urbanos, Transporte e Setor de Medicina 

do Trabalho, que manterão as suas atividades normais. 

§ 1.º - As escalas serão divulgadas pelo Diretor de cada Departamento ao Gabinete do Sr. 

Prefeito Municipal. 

§ 2.º - Os estagiários que forem liberados de suas atividades não sofrerão restrição em sua 

bolsa auxílio. 

§ 3.º - Os afastamentos concedidos pelo Decreto de nº 3689/2020 de 20 de março de 2020, 

bem como, pela edição do atual Decreto, não implicarão em restrições aos benefícios 

trabalhistas. 

Art. 4.º - Fica determinado às instituições bancárias a obrigatoriedade de manter seus 

locais, tanto de atendimento interno, quanto nos caixas eletrônicos, devidamente 

higienizados, bem como a disponibilização de álcool gel 70% em cumprimento ao 

disposto na Lei nº 6.003, de 11 de abril de 2018, consolidada pela Lei nº 6.201, de 13 de 

maio de 2019, constante de seu art. 10. 

Art. 5.º - Fica vedada a realização de qualquer evento privado em local aberto ou fechado, 

de caráter cultural, lúdico, esportivo, religioso e social, nos quais possam acontecer 

aglomeração de pessoas, a partir da mesma data prevista no art. 2º. do presente. 

Art. 6.º - Fica proibida a suspensão do fornecimento de energia elétrica, no âmbito do 

Município, pelo período de 90 (noventa) dias. 

Art. 7.º - Os eventuais casos omissos serão decididos pelo Grupo Técnico de Controle, 

Assistência e Vigilância. 

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

dotações próprias do orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. 

Art. 9.º - 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 e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

A Coordenadoria Municipal de Educação, através de sua Coordenadora Escolástica Bonin 

Denardi, informa que os profissionais abaixo elencados possuem acumulação legal de 

função: 

1- E.M. PROF.ª DULCÍDIA COSTA RIVABEN – ATO 

DECISÓRIO 20/2020 – Cláudia Regina Pastori RG 

20.246.990-6, Professor de Ensino Fundamental na Pre-

feitura Municipal de Iracemápolis, ACUMULA, com 

Professor de Educação Básica I Eventual, na E.E. Irmã 

Maria de Santo Inocêncio Lima, na Secretaria de Estado 

da Educação – ACUMULAÇÃO LEGAL. 

2- E.M ANTONIO CANDIDO CAMARGO – ATO DECI-

SÓRIO 21/2020 – Liceia Raquel Gonçalves RG 

65.513.887-0, Professor de Ensino Fundamental na Pre-

feitura Municipal de Iracemápolis, ACUMULA, com 

Professor de Educação Básica I Eventual, na E.E. Dom 

Tarcísio Ariovaldo Amaral, na Secretaria de Estado da 

Educação – ACUMULAÇÃO LEGAL. 
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3- E.M. PROF.ª DULCÍDIA COSTA RIVABEN – ATO 

DECISÓRIO 22/2020 – Júlia Maria Laurito Veronez 

RG 42.043.743-5, Professor de Ensino Fundamental na 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis, ACUMULA, 

com Professor de Educação Básica I Eventual, na E.E. 

Professora Maria Aparecida Soares de Lucca, na Secre-

taria de Estado da Educação – ACUMULAÇÃO LE-

GAL. 

4- E.M. PROF.ª DULCÍDIA COSTA RIVABEN – ATO 

DECISÓRIO 23/2020 – Daniela Redondano RG 

22.978.227-9, Professor de Ensino Fundamental na Pre-

feitura Municipal de Iracemápolis, ACUMULA, com 

Professor de Educação Básica I Eventual, na CEIEF 

Profª Jamile Caram de Souza Dias, na Secretaria de  

Educação  de Limeira– ACUMULAÇÃO LEGAL. 

5- C.M. “Prefeito Luiz Alves de Oliveira”, ATO DECISÓ-

RIO 024/2020 -  Francismara Aparecida de Nóbrega Pio, 

RG 21.794.104-7, Professor de Ensino Infantil na Pre-

feitura Municipal de Iracemápolis, ACUMULA, com 

Professor de Educação Básica I contraturno, na E.M. 

PROF.ª DULCÍDIA COSTA RIVABEN, na Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis - ACUMULAÇÃO LEGAL. 

 

Iracemápolis, 23 de março de 2020. 

 


