
FLS:52 

Prefeitura Municipal 

de lgarapava 

DECRETO MUNICIPAL N° 2.318 DE 11 DE SETEMBRO DE 2020 

RETOMADA PLANO SÃO PAULO 
NO MUNcÍPIO DE IGARAPAVA -

ESTADO DE SÃO PAULO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA Dr. José Ricardo Rodrigues 
Mattar, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 61, VI Lei Orgânica do 
Municipio. 

Considerando a implantação de 10 leitos de UTI de lgarapava/SP, como 
medidas de combate Covid -19. 

Considerando a Portaria MS n° 188, de 3 de fevereiro de 2.020, por meio da 
qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 

Coronavírus 
Considerando que a Lei federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2.020, ao 

dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a 
quarentena (art. 29, I), a qual abrange a "restrição de atividades [.] de maneira a 
evitar possivel contaminação ou propagação do coronavirus" 

Considerando o disposto no Decreto Federal n° 10.282, de 20 de março de 
2.020, em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, 
alimentação, abastecimento e segurança, 

Considerando o Decreto Estadual n° 64.879, de 20 de março de 2.020, que 
reconhece Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia da COVID-19 que 
atinge o Estado de São Pauloe dá outras providências correlatas; 

Considerando o Decreto Estadual n° 64.881, de 22 de março de 2.020, que 
decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia da COVID-19 
e outras providências correlatas; 

Considerando Decreto Estadual 65.014, de 10 de junho de 2020, que estende 
o prazo da quarentena de que trata o Decreto Estadual n° 64.881, de 22 de março de 
2.020, e dá outras providências correlatas. 

Considerando o importante fato do avanço a Fase Amarela no Plano São 
Paulo, deve os comerciantes/proprietários de todos comércios flexibilizados, 
bem como, toda a população adoção das medidas sanitárias poderá o retroagir 
a Fase Vermelha do Plano São Paulo. 

Considerando obrigatoriedade na utilização de Máscaras. 
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DECRETA 

Art. 1° Os estabelecimentos/comércios passam funcionar na Fase Amarela do 
Plano São Paulo, na seguinte forma: 

a) cOMÉRCIO (Roupas, Sapatos, etc): 

I. Ocupação máximo limitada 40% da capacidade local, com adoção de 
barreiras nas portas para controle do limite e disponibilização de álcool 70% 
nos acessos aos estabelecimentos, bem como ao lado do(s) caixa(s) para 
higienização das máquinas de pagamentos eletrônicos; 

II. Horário reduzido 8 (oito) horas; 
I1. Adoção dos protocolos geral e setorial especificos j editado pelo 

Departamento Saúde Municipal e Vigilância em Saúde Municipal. 

b) SERVIços; 

I Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local, com adoção de 
barreiras nas portas para controle do limite e disponibilização de álcool 70% 
nos acessos aos estabelecimentos, bem como ao lado do(s) caixa(s) para 

higienização da(s) máquina(s) de pagamentos eletrônicos; 
II. Horário reduzido 8 (oito) horas; 

IL. Adoção dos protocolos gerale setorial especificosjå editado pelo 
Departamento Saúde Municipal e Vigilância em Saúde Municipal. 

c) BARES, RESTAURANTES E SIMILARES; 

. Somente ao ar livre ou em áreas arejadas 
I. Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local, com adoção de 

barreiras nas portas para controle do limite e disponibilização de álcool 70% 
nos acessos aos estabelecimentos, bem como ao lado do(s) caixa(s) para 
higienização da(s) máquina(s) de pagamentos eletrônicos; 

I. Horário reduzido (8 horas); 

V. Consumo local até as 22h, posterior somente "delivery" ou "drive thur"; 

V. Adoção dos protocolos geral e setorial especificos já editado pelo 
Departamento Saúde Municipal e Vigilância em Saúde Municipal- ANEXO I. 

d) SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS; 

Ocupação máxima limitada a 40% da capacidade do local, com adoção 
de barreiras nas portas para controle do limite e disponibilização de álcool 
70% nos acessos aos estabelecimentos, bem como ao lado do(s) caixa(s) 
para higienização da(s) máquina(s) de pagamentos eletrônicos; 
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Il. Horário reduzido (8 horas); 

Adoção dos protocolos geral e setorial especificos já editado pelo 
Departamento Saúde Municipal e Vigilância em Saúde Municipal. 

e) ACADEMIAS, ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO, cONDICIONAMENTO 
FiSICO, NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA. 

Ocupação máxima limitada a 30% da capacidade do local, com adoção 
de barreiras nas portas para controle do limite e disponibilização de álcool 
70% nos acessos aos estabelecimentos, bem como ao lado do(s) caixa(s) 
para higienização da(s) máquina(s) de pagamentos eletrônicos; 

II. Horário reduzido (8 horas); 

. 

Agendamento prévio com hora marcada; 

Adoção dos protocolos geral e setorial especificos já editado pelo 
Departamento Saúde Municipal e Vigilância em Saúde Municipal - Anexo I. 

IV. 

SERVIçOS RELIGIOSOS (IGREJAS, TEMPLOS, CENTROS ESPIRITAS E 
ATIVIDADES SIMILARES. 

IOcupação máxima limitada a 20% da capacidade do local; 
II. Adoção dos protocolos geral e setorial especificos já editado pelo 

Departamento Saúde Municipal e Vigilância em Saúde Municipal; 
II. Obrigatório seguir o regramento do Decreto Municipal n° 2310 de 21 de 

agosto de 2020. 

S 1 Fica obrigatório aprovação dos projetos das atividades comerciais 
descritas nos itens "c", "e", "f", conforme seus anexos em outros decretos, devendo 
ser devidamente protocolizado no Setor de Vigilância Saúde do Municipio, sema 
devida autorização o comércio será interditado e aplicação de penalidade. 

S 2° Afixar placa ou cartaz informativo na entrada do estabelecimento, em local 
de fácil visualização as orientações preventivas sobre o contágio e disseminação do 
COvID-19 (Novo Coronavirus); 

S 3° Fica expressamente proibido atividades dos salões de festas, e realização 
de festas de aniversários, cerimônias, casamentos e confraternização, buffets, 
entidades de classe, clubes, funcionamento de Shows e espetáculos, academias de 
ginasticas e atividades esportivas de contato, bem como atividades congêneres e 
demais similares, devendo seguir os regramentos dos decretos anteriores 

Art. 2° Havendo descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, as 
autoridades competentes devem apurara prática das infrações administrativas
previstas, conforme o caso, nos incisos VIl, VII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei 
Federal n 6.437, de 20 de agosto de 1977, que "Configura infrações à legislação 
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sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências", bem 
como do ilicito previsto no art. 268 do Codigo Penal. 

S1° Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o descumprimento das 
regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das sanções administrativas abaixo 
especificadas, previstas em multa de 50 UFM (R$ 88,62) § 2° As sanções 
administrativas previstas no parágrafo anterior, serão aplicadas pelas autoridades 
fiscalizadoras nos termos do Decreto n° 2253/2020. 

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GOVERNO DO MUNIcÍPIO DE IGARAPAVA/SP 

lgarapava/SP etrae setembrede 2020-

OSÉRiCARDO RODXIGUES MATTAR 
PREFEITO MUNICIPAL DE IGARAPAVA 

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

TALES GABRIELTAVER BITTAR 
CHEFE DE PLANEJAMENTO E METAS 


