
 

Diário Oficial 
Município de Iracemápolis 

Nº 160 - ANO VIII 
Terça - Feira, 13 de outubro 

de 2020 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 
www.iracemapolis.sp.gov.br 

 

PODER EXECUTIVO 
 

1 

DECRETO Nº 3768/2020, DE 13 DE OUTUBRO DE 2020. 

“Dispõe sobre o avanço para a Fase 4 no Município de Iracemápolis 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, pelo Decreto de nº 64.994 de 28 de maio 

de 2020, pelo Decreto nº 65.014, de 10 de junho de 2020, pelo Decreto nº65.032, de 26 de 

junho de 2020, pelo Decreto 65.056, de 10 de julho de 2020,  pelo Decreto nº 65.088, de 

24 de julho de 2020, pelo Decreto nº 65.114 de 7 de agosto de 2020, pelo Decreto 

nº65.141 de 19 de agosto de 2020, pelo Decreto nº 65.143, de 21 de agosto de 2020, pelo 

Decreto nº 65.170, de 04 de setembro de 2020 e pelo Decreto nº 65.184, de 18 de setembro 

de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, que estende a quarentena e institui o Plano 

São Paulo; 

CONSIDERANDO o anúncio do Governo do Estado de São Paulo nesta data, avançando a 

região que está incluído o Município de Iracemápolis na Fase 4 mediante o Nível de restrição 

da fase de modulação do Plano de São Paulo, 

D E C R E T A: 

Art. 1° Fica prorrogada a medida da quarentena até deliberação em contrário, nos termos 

previstos pelo Governo do Estado de São Paulo para a Fase 4. 

Art. 2º  Fica estabelecido o funcionamento de estabelecimentos privados de serviços e atividades 

não essenciais, inseridos na Fase 4 pelo Governo do Estado de São Paulo, constantes do Decreto 

Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto 65.141, de 19 de agosto de 

2020 e demais alterações, constantes de seu Anexo II, da seguinte forma: 

a) Escritórios, concessionárias, imobiliárias, academias de esporte de todas as modalidades 

e centros de ginástica, salões de beleza e barbearias – 12 horas diárias em horário livre, 

corrido ou fracionado;  

b) Bares, restaurantes e similares – 12 horas diárias em horário livre, corrido ou fracionado, 

com entrada permitida até as 22 horas e encerramento das atividades até as 23 horas;  

c) Comércio de Rua - 12 horas diárias em horário livre, corrido ou fracionado;  

d) Eventos sociais e comerciais, convenções e atividades culturais - 12 horas diárias em 

horário livre, corrido ou fracionado; observadas as disposições contidas para a Fase 4 do 

Plano São Paulo, quanto a forma e controle. 

§ 1º Observar a limitação de 60% da capacidade máxima do estabelecimento para as alíneas “a”, 

“b”, “c” e “d”.   

§ 2º Para atividades culturais, convenções, e eventos sociais de negócios e culturais permanecem 

com capacidade de 40%, após decorridos 28 dias consecutivos na mesma fase, poderão 

aumentar a capacidade para 60%, autorizado público em pé.  

§ 3º Observar todas as medidas sanitárias estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Art. 3º Os efeitos da flexibilização, perdurará até novo pronunciamento do Governo do 

Estado de São Paulo, quanto a flexibilização e alteração da classificação da Fase para a 

Região em que incluído o Município de Iracemápolis, quando então se observará a Fase 

que for fixada pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Art. 4º As Notas Informativas e deliberações emitidas pelas Secretarias de Governo do 

Estado de São Paulo, com respeito ao funcionamento e protocolos de atividades não 

essenciais, bem como, de atividades desportivas individuais e coletivas, ficam 

automaticamente recepcionadas pelo Município, em especialmente as já autorizadas para a 

Fase 4 do Plano São Paulo (Anexo II do artigo 1º do Decreto 65.141, de 19 de agosto de 

2020). 

Art. 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  Todos os setores permanecem obrigados a respeitar as demais normas dos 

respectivos protocolos sanitários setoriais aprovados anteriormente pela Prefeitura.  

Art. 7º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário  

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

RESOLUÇÃO 001/2020 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de 

suas atribuições que lhe foram conferidas por Lei: 

Considerando a deliberação na 6ª Reunião do ano de 2020 deste Conselho realizada no dia 

06 de Outubro de 2020. 

Resolve: 

Aprovar o Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 

 

Iracemápolis, 06 de outubro de 2020. 

Sabrina Raquel Rosada de Oliveira  

Presidente 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 


