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DECRETO N.º 3751/2020 DE 25 DE AGOSTO DE 2020. 

Estabelece medidas sanitárias para o funcionamento de serviços e atividades não 

essenciais no âmbito do Município de Iracemápolis, conforme Plano do Governo do 

Estado de São Paulo estabelecido pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, durante 

o período de situação de Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID-19 e 

dá outras providências. 

 

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

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, em especial à Lei 

Orgânica do Município de Iracemápolis, 

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 disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública de 

importância internacional decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) responsável pelo 

surto de 2019, e as alterações promovidas pela Medida Provisória n° 926, de 20 de março 

de 2020; 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo de nº 06, de 20 de março de 2020, emanado 

do Senado Federal, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade em razão do 

Coronavírus (Covid-19), em âmbito Nacional; 

CONSIDERANDO o Decreto de nº 64.879, de 21 de março de 2020, do Governo do 

Estado de São Paulo, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade em razão do 

Coronavírus (Covid-19), em âmbito Estadual; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual de nº 64.881, de 22 de março de 2020, alterado 

pelo Decreto nº 64.975, de 13 de maio de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, e o 

Decreto de nº 64.994 de 28 de maio de 2020, que estende a quarentena e institui o Plano 

São Paulo; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal que reconhece o estado de calamidade pública, 

bem como estabelece Quarentena no Município de Iracemápolis; 

CONSIDERANDO que o Município de Iracemápolis mediante o Nível de restrição da 

fase de modulação do Plano de São Paulo está inserido atualmente na Fase 3, e 

CONSIDERANDO, por fim, que, a depender da evolução da doença no Município de 

Iracemápolis de forma mais branda ou mais severa, políticas públicas de menor ou maior 

rigor poderão ser implementadas de acordo com a situação que se apresentar. 

DECRETA: 

Artigo 1°. Fica prorrogada a medida de quarentena até 06 de setembro de 2020, nos 

termos previstos pelo Governo do Estado de São Paulo para a Fase 3. 

Artigo 2°. Fica estabelecido o funcionamento de estabelecimentos privados de serviços 

e atividades não essenciais, inseridos na fase 3 pelo Governo do Estado de São Paulo, 

constantes do Decreto Estadual n.º 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto 

65.141, de 19 de agosto de 2020, constantes de seu anexo III, observada a capacidade de 

40%, exceto academias de esporte e centro de ginástica que será limitada a 30%, 

observando também as medidas sanitárias. 

Artigo 3º. Fica autorizada a abertura dos Templos Religiosos de qualquer culto, entretanto, 

com capacidade limitada de 30%, respeitado o distanciamento e atendidas todas as 

medidas sanitárias já impostas. 

Artigo 4º. Todos os setores permanecem obrigados a respeitar as demais normas dos 

respectivos protocolos sanitários setoriais aprovados anteriormente pela Prefeitura 

Municipal de Iracemápolis. 

Artigo. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, sendo que eventuais 

omissões contidas neste decreto, poderão ser complementadas por meio de instrução 

normativa do Grupo Técnico de Controle, Assistência e Vigilância. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Iracemápolis convoca a Sra. MAYARA PINTO DE ASSIS 

GOMES para assumir o contrato temporário no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

referente ao PROCESSO SELETIVO 01/2020. Favor comparecer ao departamento de 

recursos humanos em 03 dias.  

Iracemápolis, 25 de Agosto de 2020. 

Cláudia Cristina Montanha Martins 

Dir.do Depto. de Recursos Humanos 

 

 

 


