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PODER EXECUTIVO
DECRETO N.º 3753/2020 DE 31 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.”

§ 1º A imediata cassação do alvará e a interdição não prejudicarão o direito de defesa e o
restabelecimento ao “status quo ante”.
§ 2º Os valores das multas serão recolhidos aos cofres públicos, por guia própria, em favor
do Fundo Municipal de Saúde, para utilização no combate do Covid-19.
§ 3º O recolhimento da multa é condição para emissão de novo alvará de funcionamento e
liberação do estabelecimento.

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;

§ 4º Todos os fiscais da Administração Direta, especialmente a Defesa Civil e membros do
Comitê Gestor, bem como o Departamento de Segurança Pública, ficam incumbidos da
fiscalização, com poderes de emitir os autos de infração e proceder a medida de interdição,
comunicando-se o Departamento de Tributação para cassação de alvará, devendo manter
credencial de identificação visível.
Art. 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.
CUMPRA-SE.
Iracemápolis, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

FÁBIO FRANCISCO ZUZA
Prefeito Municipal

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, 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.
D E C R E T A:
Artigo 1°. Fica proibida a práticas de atividades esportivas coletiva até determinação em
contrário.
Artigo 2º. Fica proibida a abertura de estabelecimentos destinados à prática de futebol
society e congêneres até determinação em contrário.
Artigo 3º. Fica proibida a abertura de quadras poliesportivas destinadas a esportes
coletivos até determinação em contrário.
Artigo 4º. Os estabelecimentos que descumprirem as determinações aqui contidas estarão
sujeitas às seguintes sanções:
I - Multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais);
II - O dobro da multa imposta em caso de reincidência;
III - Interdição do estabelecimento por 48 (quarenta e oito) horas, para os que possuem
meras irregularidades, e interdição sem prazo para aqueles não considerados permitidos
para a respectiva Fase;
IV - Cassação do alvará de funcionamento, quando as medidas dos incisos anteriores não
forem suficientes para corrigir a conduta do infrator;
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