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INSTITUI o uso MÁSCARA 

FLS· 82 

PARA os 
COMÉRCIOS/ESTABELECIMENTOS ESSENCIAIS E 

NÃO ESSENCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

CORRELATAS. 

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de 

Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 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 nº 13. 979 de 06 de 

fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do novo coronavírus responsável pelo surto de 2019 e as alterações 

promovidas pela Medida Provisória nº 926 de 20 de março de 2020; 

DECRETA: 

Art. 12 - Fica prorrogado o período de quarentena até o 10 de 

maio de 2020, conforme o Decreto Estadual nº 64.946 de 17 de abril 
de 2020. 

Art. 2º - A partir de 23 de abril de 2020, e por tempo 

indeterminado, torna-se obrigatório o uso de máscaras ou cobertura 

sobre o nariz e a boca em todos equipamentos públicos e 

estabelecimentos comerciais essenciais e não essenciais, industriais 

e prestadores de serviços no Município. 

I. Fica recomendado a venda de mercadorias apenas para os 

consumidores que estiverem utilizando máscaras. 

II. observar as determinações do Poder Público e as orientações 

dos estabelecimentos quanto às normas previstas neste Decretos; 
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III. higienização com água e sabão ou álcool em gel a 70% 

(setenta por cento), para os todos funcionários/colaboradores e 

prestadores de serviços; 

IV. disponibilização, de fácil acesso, para os clientes de 

álcool em gel a 70% (setenta por cento); 

Parágrafo Primeiro: Fica permitido utilização de máscaras de 

tecido, uso não profissional (máscaras caseiras), seguindo as 

orienta_ções gerais da ANVISA e do Ministério da Saúde e relação a 

confecção, uso e higienização. 

Parágrafo Segundo: Observado pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal o descumprimento deste parágrafo, será advertindo por 

escrito, persistindo será aplicado a multa de 50 (cinquenta) 

unidades fiscais municipal (UFM), em caso de reincidência será 

aplicada em dobro, persistindo será cassado o alvará de 

funcionamento sem prejuízo de adoção de medidas como a apreensão, 

interdição e emprego de força policial, bem como crime de 

desobediência de acordo com art. 300 do CP e art. 268 CP e demais 

Legislação que o caso exige. 

Art. 32 - Fica expressamente recomendado, á todo a população do 

Município de Igarapava a manter o distanciamento social em filas e 

de outras medidas de contenção do contágio pelo novo coronavírus 

{COVID -19), em geral; 

I. Fique em casa; 

II. somente saia se necessário, evitando, em quaisquer 

hipóteses aglomerações de pessoas; 

III. observar as determinações do Poder Público e as 

orientações dos estabelecimentos quanto às normas previstas neste 

Decretos; 

IV. utilizar máscaras, em ambientes públicos (ruas, praças, 
estabelecimentos comerc1a1s, industriais, igrejas, templos, 
departamentos públicos e outros), devendo estar perfeitamente 
ajustada ao rosto e cobrir totalmente o nariz e a boca; 
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V. Fica permitido utilização de máscaras de tecido, uso não 
profissional (máscaras caseiras), seguindo as orientações gerais da 
ANVISA e do Ministério da Saúde e relação a confecção, uso e 
higienização . 

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário, especificamente 

o art. 7º do Decreto Municipal Nº 2.246 de 16 de abril de 2020. 

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

podendo ser revisto a qualquer momento com medidas complementares. 

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA/SP 

Igarapava/SP 20 de abril ~~ 
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CARDO RODRIGUES MATTAR 

~ REFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

REGISTRADO, Publicado e arquivado no livro próprio, data supra. 
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