
Prefeitura Municipal 

de lgarapava 
DECRETO Nº 2.420, DE 09 DE ABRIL DE 2021 

"PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS INSTITUÍDAS PELO DECRETO 
MUNICIPAL N2 2.406, DE 12 DE MARÇO DE 2.021, COM AS DEVIDAS 

ALTERAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." 

JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito do Município de 
Igarapava, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais; 

CONSIDERANDO as recomendações do Centro de Contingência do 
Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de março de 

2020, da Secretaria da Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 

de garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde e de 

preservar a saúde pública; 

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 913, de 30 de 
setembro de 2020, com alteração dada pela Lei Municipal nº 913, de 

17 de março de 2021; 

DECRETA: 
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Art. 12 • Fica prorrogado, até o dia 18 de abril de 2.021, o 
prazo de vigência das medidas de restrição instituídas pelo Decreto 

Municipal nº 2.406, de 12 de março de 2021, com suas devidas 
alterações. 

Art. 22 • Fica alterada a redação do artigo 1º do Decreto 
Municipal nº 2.406, de 12 de março de 2021, nos seguintes termos: 

"IV - Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas 
de suplemento, varejão de hortifrutigranjeiros e feiras livres, 
vedado o consumo no local, com horário de funcionamento das 05 horas 
às 20 horas, de segunda-feira a domingo, sendo permitido o sistema 
de entregas (Delivery); 

"IX - Atividades religiosas: com horário de funcionamento até 
às 20 horas, com capacidade limitada a 10% (dez por cento), 
respeitados os protocolos sanitários, ficando recomendado a 
realização das transmissões on-line, através das redes sociais, e o 
atendimento presencial individual ou familiar, nos termos da Lei 

Municipal nº 936/2021; 

"XII Comércio de materiais de construção: atendimento 
presencial, com capacidade limitada a 30% de sua ocupação máxima e 
atendimento individualizado, respeitados todos os protocolos 
sanitários." 

Art. 32. Este Decreto entra em vigor às 00 horas do dia 12 de 
abril de 2021, revogando-se as disposições em contrário. 
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GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA 

Aos nove de 

MATTAR 

PREFEITO DE IGARAPAVA 

FLS: 151 

um 

REGISTRADO. Publicado e arquivado em livro próprio, na forma da lei . 

CHEFE DE GABINETE 


