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DECRETO N.º 3764/2020 DE 01 DE OUTUBRO 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. 

D E C R E T A: 

Artigo 1°. Fica prorrogada a medida de quarentena até deliberação em contrário, nos 

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

Artigo 2º. Fica autorizada a abertura dos salões de festas com a adoção das seguintes 

providências. 

a) funcionamento de segunda a domingo, das 10:00 às 22:00hs; 

b) Funcionamento com 40% da capacidade estabelecida pelo A.V.C.B, não 

excedendo 100 convidados, independentemente da capacidade do estabelecimento, com 

duração máximo de 4 horas por evento; 

c) Distanciamento de 2 metros entre as mesas, devendo esta não exceder a 6 

lugares, devendo ser restrita a circulação de pessoas a fim de evitar aglomerações; 

d) Obrigatória a limpeza permanente, o uso de máscaras e obediência ao 

Protocolo Sanitário Intersetorial do Estado de São Paulo, de todas as dependências do 

salão; 

e) Aferição de temperatura na entrada, pelo pulso; 

f) Lista de presença constando nome, endereço, telefone; devendo a mesma ser 

arquivada pelo responsável do local, pelo prazo de 90 dias, podendo ser solicitada a 

qualquer tempo pela fiscalização e/ou autoridade em saúde; 

g) Nos casos de funcionamento no sistema self-service, o buffet deverá adotar a 

marcação no piso com distanciamento de 2 metros para o cliente se servir; manter um 

funcionário para orientação dos cuidados de higiene; disponibilizar álcool em gel e ofertar 

luva descartável (podendo ser plástica) ao cliente, na entrada do buffet, que deverá usá-la 

para se servir e descartá-la em lixo apropriado ao final do balcão. 

 

Artigo 3º. Fica autorizada a abertura de estabelecimentos destinados à prática de futebol 

society e escolinhas de futebol, com funcionamento até às 22 horas, devendo ser 

observada as regras de protocolos da Vigilância Sanitária, bem como assinatura do termo 

de responsabilidade.  

Parágrafo Único: Fica proibida a abertura dos campos de futebol e quadras poliesportivas 

de uso comum nos setores públicos e privados, a esportes coletivos, até determinação em 

contrário. 

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. 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; 

Art. 6º. 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, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

PORTARIA N.º 071/2020 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

“Dispõe sobre a exoneração compulsória de servidora lotada no emprego público de 

Assistente Social.” 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, uso de suas 

prerrogativas legais, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e demais 

disposições; 

Considerando – o relatório expedido pela Comissão Portaria n.º 063 de 13 de Agosto de 

2020; 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica a contar de 01 de outubro de 2020, exonerada compulsoriamente decorrente 

de aposentadoria voluntária, a servidora Sra. Marta Cristina Dias da Costa, portadora do 

CPF n.º 154.723.078-99 e RG n.º 22.979.178-5, lotada no emprego público de Assistente 

Social, em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 103 de 12 de novembro de 

2019, que alterou a Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, “Art. 37 § 14º - 

aposentadoria concedida com a utilização de temo de contribuição decorrente de cargo, 

emprego ou função pública, inclusive do regime Geral de Previdência Social, acarreta 

rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.” 
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

Iracemápolis, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. 

 

FABIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal – 

PORTARIA N.º 072/2020, 01 DE OUTUBRO DE 2020. 

                                      

“Designação de Coordenadora do CRAS”. 

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

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei. 

Considerando a Lei Municipal 2057/2013 de 22 de outubro de 2013. 

 RESOLVE: 

Art. 1.º - Pela presente portaria designar a servidora MARCIA CRISTINA BALDINI, RG 

nº 29.700.383-5 a exercer a função de Coordenadora do CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social, conforme a exigência da Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do Sistema Único da Assistência Social – NOAB-RH/SUAS, ficando a servidora 

disponível durante o horário de funcionamento do CRAS. A designação é sem ônus para o 

Município. 

 

Art. 2.º - A servidora fará jus a uma gratificação através do pagamento direto do PAIF – 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família -  equivalente a 70% (setenta por 

cento) do salário base da função. 

 

Art. 3.º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

CUMPRA-SE. 

 

Iracemápolis, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

- Prefeito Municipal - 

 


