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DECRETO N.º 3758/2020, DE 11 DE SETEMBRO 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. 

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; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº. 65.14, de 19 de agosto de 2020, que altera o 

anexo III do Decreto Estadual nº. 64.994, de 28 de maio de 2020, que institui o Plano São 

Paulo, dando novas orientações; 

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. 

CONSIDERANDO que o Município de Iracemápolis está há mais de 28 dias inserido na 

Fase 3 (amerela) do Plano São Paulo 

D E C R E T A: 

Art. 1.º - Fica prorrogada a medida de quarentena até 09 de outubro de 2020, nos termos 

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

Art. 2.º - Os estabelecimentos privados de serviços e atividades não essenciais inseridos 

na Fase 3 do Anexo III do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, tais como,  

bares, restaurante e similares, poderão funcionar de acordo com as seguintes 

determinações, cumulativamente: 

I - deverão se responsabilizar pelas medidas sanitárias no estabelecimento.  

II – Bares, restaurantes e similares não poderão exceder a 40% (quarenta por cento) da 

capacidade máxima especialmente quando previstas no alvará de funcionamento ou no 

auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, horário de atendimento ao público  até às 22h00; 

III - higienizar, no mínimo a cada 2 (duas) horas, durante o período de funcionamento e 

sempre quando do início das atividades, as superfícies de toque (corrimãos de escadas, 

inclusive rolantes, e de acessos, maçanetas, portas, inclusive de elevadores, trincos das 

portas de acesso de pessoas, etc.), os pisos, paredes e bancadas, preferencialmente com 

álcool líquido a 70% (setenta por cento), água sanitária diluída a 1% (um por cento) ou 

hipoclorito a 5% (cinco por cento); 

IV - higienizar, após cada utilização e/ou, no mínimo, a cada 2 (duas) horas, durante o 

período de funcionamento e sempre quando do início das atividades, os equipamentos e 

utensílios utilizados no serviço ou colocado à disposição dos clientes, tais como mesas, 

cadeiras, balcão, entre outros, preferencialmente com álcool líquido a 70% (setenta por 

cento), água sanitária a 1% (um por cento), ou hipoclorito a 5% (cinco por cento); 

V - manter os banheiros limpos e higienizados, preferencialmente após cada utilização ou, 

no máximo, a cada 2 (duas) horas, durante o período de funcionamento e sempre quando 

do início das atividades, bem como equipados com sabonete líquido, papel toalha em 

recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal; 

VI - disponibilizar álcool em gel a 70% (setenta por cento) para uso dos funcionários, 

prestadores de serviços e clientes, em pontos estratégicos e de fácil acesso para higiene das 

mãos, principalmente na entrada e saída dos estabelecimentos e próximo aos locais de 

contato manual frequente; 

VII - organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar 

o contato físico entre elas, preferencialmente, adotando portas para entrada e saída 

sinalizadas e ou distintas; 

VIII - limitar a entrada de pessoas a fim de evitar aglomeração de qualquer número no 

interior do estabelecimento durante a espera pelo atendimento, cuidando para que essas 

pessoas se mantenham a uma distância mínima de 2 m (dois metros) uma das outras, 

devendo ser demarcado o solo com os pontos em que o cliente deverá aguardar sua vez 

para ser atendido, inclusive nos caixas; 

IX - em caso de formação de filas do lado externo, caberá ao próprio estabelecimento 

orientar as pessoas e manter o distanciamento mínimo de 2 m (dois metros) umas das 

outras, demarcando o solo; 

X - divulgar, na entrada e no interior do estabelecimento, por meio de cartazes ou outros 

meios, as medidas que devem ser observadas naquele local pelos funcionários, prestadores 

de serviços e clientes para minimizar os riscos de contágio de COVID-19, informando, de 

maneira ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminação; 

XI - propiciar boa ventilação nos ambientes, mantendo portas e janelas abertas e, em caso 

de ambiente climatizado realizar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, 

inclusive filtros e dutos, observadas as prescrições das autoridades sanitárias; 

XII - exigir o uso de máscara social de proteção por todos os funcionários e prestadores de 

serviços, fornecendo-as aos mesmos de modo que seja possível realizar a troca periódica, 

orientando quanto ao uso adequado, devendo estar perfeitamente ajustada ao rosto e cobrir 

totalmente o nariz e a boca; 

XIII - o recebimento de dinheiro, cartões ou outras formas para pagamento deverá ocorrer 

em área específica e os funcionários responsáveis por essa atividade não devem manipular 

alimentos ou produtos não embalados, e  

XV - fazer a utilização, se necessário, de senhas ou outro sistema eficaz a fim de evitar a 

aglomeração de pessoas dentro e fora do estabelecimento. 

XVI – Os estabelecimentos que forneceram água para seus clientes, terão que fornecer 

copos descartáveis. 

Art. 3.º - Os estabelecimentos que descumprirem as medidas sanitárias instituídas pelos 

atos normativos municipal e estadual, em especial a quarentena, estarão sujeitas às 

seguintes sanções: 

I -  Multa de R$500,00 (quinhentos reais); 

II - Em reiterando o descumprimento, interdição do estabelecimento e multa de 

R$1.000,00 (um mil reais). 

§ 1º No caso de realização de eventos, de qualquer modalidade, que não estejam 

expressamente permitidos para a Fase prevista, segundo as graduações determinadas pelo 

Governo de Estado, estarão sujeitos a multa e interdição, conforme previsto no presente 
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artigo, sendo solidariamente responsáveis o proprietário do imóvel e aquele que for o 

promotor do evento. 

§ 2º A imediata cassação do alvará e a interdição não prejudicarão o direito de defesa e o 

restabelecimento ao “status quo ante”. 

§ 3º 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. 

§ 4º O recolhimento da multa é condição para emissão de novo alvará de funcionamento e 

liberação do estabelecimento. 

§ 5.º 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. 4.º - O Município de Iracemápolis reitera que todas as restrições e/ou liberações que 

foram ou serão emanadas pelo Governo do Estado de São Paulo ou por seu Comitê 

Administrativo Extraordinário COVID-19, bem como, pelo Grupo Técnico de Controle, 

Assistência e Vigilância do enfrentamento ao Covid-19 no Município, cujas orientações ou 

deliberações deverão ser fielmente observadas. 

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, 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 onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

PORTARIA N.º 068/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. 

                           

“Institui a Comissão que coordenará os 

trabalhos para eleição  de Comandante da Guarda Civil Municipal.” 

 

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

no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, pela Lei Orgânica do 

Município: 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir a Comissão Eleitoral que coordenará os trabalhos para eleição de 

Comandante da Guarda Civil Municipal de Iracemápolis, a ser composta pelos seguintes 

servidores: 

Thais Larissa Olivatto Cardoso - (Oficial) - Presidente; 

Victor Fossatto Massaro - (Procurador Jurídico) - Membro; 

Pablo Miguel Bortollo - (Oficial) - Membro; 

Cássio Calice Martim - (Procurador Jurídico) - Suplente;   

Art. 2º - A Comissão Eleitoral terá as seguintes competências: 

a) elaborar o edital e o cronograma do processo eleitoral; 

b) cumprir e fazer cumprir o referido edital; 

c) oficializar e divulgar o registro e homologação de inscrições; 

d) decidir sobre os recursos interpostos; 

e) homologar e divulgar os resultados. 

Art. 3º - Esta comissão se extinguirá após a conclusão dos processos eleitorais. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

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

 

FABIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

PORTARIA Nº. 069/2020 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. 

“Que altera membros da Comissão de Licitações do Município de Iracemápolis e dá 

novas providências.” 

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

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do 

Município de Iracemápolis; 

Considerando a necessidade de alterar servidores para constituir a Comissão de Licitações 

do Município. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Para as modalidades de licitações de concorrência, tomada de preços e convite, 

fica constituída a Comissão de Licitações do Município com os seguintes servidores: 

Maria Lúcia Grillo Cardoso RG nº. 18.675.976-9 Presidente 

Joseany Jesus dos Santos RG nº. 40.639.159-2 Membro 

Grazielli Sgarbiero M. Marchiori RG nº. 47.166.082-6 Membro 

Geraldo Junes Denardi RG nº. 12.374.632-2 Suplente 

 

Art. 2º - Para a modalidade licitações de Pregão Presencial fica nomeado o Pregoeiro e os 

membros da Equipe de Apoio com os seguintes servidores: 

Antonio Carlos Pizzinatto RG nº.14.419.464-8 Pregoeiro 

Maria Lúcia Grillo Cardoso RG nº. 18.675.976-9 Membro 

Joseany Jesus dos Santos RG nº. 40.639.159-2 Membro 

Grazielli Sgarbiero M. Marchiori RG nº. 47.166.082-6 Membro 

Geraldo Junes Denardi RG nº. 12.374.632-2 Suplente 

 

Art. 3º - Para a modalidade licitações de Pregão Eletrônico, fica nomeado o Pregoeiro  e 

os membros da Equipe de Apoio com os seguintes servidores: 
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Fábio Francisco Zuza RG nº. 18.675.964-2 Autoridade 

Matheus Tusikas Shutz RG nº. 43.944.671-5 Pregoeiro 

Débora Cristiano Fonseca RG nº. 34.551.462-2 Membro 

Luis Paulo Rizardi RG nº. 40.781.316-8 Subscritor de Editais 

 

Art. 4 º - Esta Portaria entra em vigor na dta de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 052/2020 de 15/05/2020. 

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

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 26/2020 

A Diretoria de Compras e Licitações Prefeitura do Município de Iracemápolis/SP, com 

sede no Paço Municipal, à Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, Centro, Iracemápolis/SP, 

CEP 13.495-000, Telefone (19) 3456-9200, torna público que o Senhor Fábio Francisco 

Zuza, Prefeito Municipal de Iracemápolis, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA 

o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial 26/2020, 

objetivando a eventual e futura aquisição, por fornecimento parcelado e a pedido, de 

material odontológico para o regular atendimento da demanda da Saúde Bucal, conforme 

especificações e a ADJUDICAÇÃO feita pelo pregoeiro da seguinte forma: Itens: 01, 05, 

06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 33, 35, 39, 40, 41, 45, 49, 50, 

53, 54, 55, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 87, 90, 93, 96, 98, 99, 104, 111, 118, 121, 122, 123, 131, 

132, 135, 139, 143, 149, 155, 159 à empresa Bio Lógica Distribuidora EIRELI - EPP com 

o valor de R$54.652,19 – Itens: 02, 03, 08, 27, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 43, 44, 47, 83, 85, 

142, 160, 161, 162 à empresa Cirúrgica União LTDA com o valor de R$7.387,60 – Itens: 

04, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 42, 46, 48, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 112, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 140, 141, 

144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 157 e 158  à empresa E. C. dos Santos 

Comercial com o valor de R$48.945,28. Ficando as mesmas aguardando a convocação 

para a assinatura da ata de registro.  

Iracemápolis/SP, 10 de setembro de 2020. 


