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DECRETO N. º 3965/2022 DE 18 DE MARÇO DE 2022. 

“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 e dá 

outras providencias.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita 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 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 de nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Governo do 

Estado de São Paulo, que decretou a quarentena em todos os Municípios do Estado de 

São Paulo; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 65.671, de 4 de maio de 2021, que acrescenta 

dispositivos ao Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe sobre a medida de 

quarentena de que trata o Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, institui o Plano São 

Paulo e dá outras providências 

CONSIDERANDO as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, 

instituído pela Resolução nº. 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria de Saúde do 

Estado de São Paulo; 

CONSIDERANDO as resoluções SS nº 96, de 29 de junho de 2020 e de nº 151, de 6 de 

outubro de 2021 do Governo do Estado de São Paulo que dispõe sobre a retomada 

gradativa e segura; 

CONSIDERANDO as determinações do Governo do Estado, instituídas no Decreto nº 

66.575, de 17 de março de 2022 

D E C R E T A: 

Artigo 1º. As medidas estabelecidas no presente decreto terão eficácia a partir de 18 de 

março de 2022 e seguirão todas as determinações do Governo do Estado que sobrevierem. 

Artigo 2º. As medidas instituídas por este Decreto consistem na liberação de todas as 

atividades com seu regular funcionamento, sem restrição de capacidade e horário, sendo 

respeitados pelos estabelecimentos seus respectivos alvarás de funcionamento e a 

legislação municipal correlata. 

Paragrafo único: O uso de máscara deixa de ser obrigatório em ambientes fechados e 

abertos, exceto locais destinados à prestação de serviços de saúde e suas dependências, 

bem como os meios de transporte coletivo de passageiros. 

Artigo 3º. Os afastamentos no âmbito da Prefeitura Municipal de Iracemápolis em razão 

do enfrentamento da pandemia do COVID-19, serão concedidas pelo setor de Medicina 

do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração consoantes as previsões contidas 

nas legislações estadual e federal pertinentes, incluindo-se nisto os casos de gestantes e 

comorbidades. 

Artigo 4º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3919 de 5 de novembro de 2022. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

 - Prefeita Municipal - 

PORTARIA Nº 20/2022 DE 18 DE MARÇO DE 2022. 

“Dispõe sobre exoneração de servidor efetivo em razão de Aposentadoria” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 

a Lei Orgânica do Município de Iracemápolis; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar o (a) Servidor (a) Público Municipal CLARICE DA SILVA OLIVEIRA, 

Matrícula 101, do cargo de provimento efetivo (Merendeira), a partir de 04/03/2022. 

Parágrafo único. A exoneração de que trata este artigo se dá em razão de Aposentadoria 

do servidor (a). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Iracemápolis, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

 


