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DECRETO No 3.717, DE 29 DE IUNHO DE 2020.
Dispõe sobre medidøs pørø isolømento sociøl
em consonânciø com ø Lei Municipøl ne 4.208
de 01, de øbril de 2020 e Decreto Municipøl ne
3.706 de 01 de junho de 2020 e dá outrøs
proaidênciøs.

IOSÉ FRANCISCO SOUZA

Ávlt¡,,

Prefeiro Municipal de hpuá,

Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais e considerando a existência de
pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela
Organização Mundial da Saúde'

CONSIDERANDO que a situação de pandemia pelo COVID-l9
demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública;

CONSIDERANDO os Boletins Oficiais emitidos e publicados pela
Secretaria Municipal de Saúde constatando em 29 de junho de 2020 o total de 94
casos confirmados. 02 casos aguardando resultado e 289 casos notificados, em
relação ao COVID-I9;
CONSIDERANDO que o artigo Le da Lei Municipal ne 4.208 de 0L de
abril de 2020 dispõe sobre o "Decreto Emergência em Saúde Pública" e sobre
determinação de "Situação de Quarentena" pelo Chefe do Poder Executivo do
Município de Ipuã nos casos em que houver risco à saúde pública;
CONSIDERANDO que o artigo 4n, S le, da Lei Municipal na 4.208 de
0L de abril de 2020 preconiza que, Decretada a "Emergência em Saúde Pública",
poderá o Chefe do Poder Executivo determinar medidas preventivas com a
finalidade principal de preservação da vida;
CONSIDERANDO as Disposições do vigente Decreto M
3.706 de 01- de junho de 2020 (Decreto Municipal nq 3.70612020) que
regulamentação da [,ei Municipal rrq 4.208 cle 0L de abril de 2020;
,/"/14

h

pal
õe

nq
a

Av. Maria de Lourdes A. Gerin, no 433 - Cx Postal 5 - Fone: PABX (16) 3832 0100 - X'ax 3832 0108
CEP 14610-000 - I P U Ã - Estado de São Paulo
E-mail: pref.m.ipua@uol.com.br

CONSIDERANDO as determinações do Governo de Estado de São
Paulo publicadas em 26 de Junho de 2020, em especial o entendimento de que a
região do Município de Ipuã encontra-se na Fase Vermelha, o que implica em
restrições mais rigorosas;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação das regras em relação
ao funcionamento de comércio, indústrias, prestadores de serviços e/ou outras
pessoas físicas e/ou jurídicas que contribuem para o desenvolvimento econômico
do Município de lpuã;
CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Público Municipal agir
em parceria com pessoas físicas e jurídicas de direito privado na conscientização
da população ipuanense em relação às ações necessárias à preservação da saúde
pública;

CONSIDERANDO as disposições gerais da Lei Municipal

nq 4.208 de

0L de abril de 2020;

DECRETA:

Art. la - Fica determinado o

FECHAMENTO TOTAL dos
estabelecimentos comerciais não essenciais, devendo ficar de PORTAS
TOTATMENTE FECHADAS E SEM ATENDIMENTO PRESENCIAL NO
LO (-AI possibilitado apenas o atendimento remoto e a entrega via " deliaery"

- A regulamentação do fechamento de portas de comércios deverá
observar as disposições do artigo 15 do Decreto Municipal ne 3.70612020,
S 1"

ressalvada a hipótese de trabalho sem atendimento no local.

S 2e - Não se sujeitarão o caput deste artigo os

esta

comerciais e prestadores de serviços excepcionalizados por este Decreto

Art.

2a

- Os prestadores de serviços em geral dever

disposições do artigo 17 do Decreto Municipal ne 310612020.
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Art.

- Os profissionais do ramo de estética e beleza deverão observar
as disposições dos artigos L9 e 20 do Decreto Municipal nq 3.70612020.
3e

- Os estabelecimentos comerciais essenciais deverão funcionar
em consonância com as previsões do Decreto Municipal n0 3.70612020 e Lei
Art.

Municipal

40

nq 4.208 12020.

Art.

- Os horários de funcionamento dos estabelecimentos essenciais
e não essenciais voltam a ser os já previstos no Decreto Municipal ne 3.70612020,
ressalvada a impossibilidade de atendimento no local pelos estabelecimentos
50

comerclars nao essencrars.

Art. 60 - Deverá ser observado o USO OBRIGATÓnIO DE MÁSCARA
FACIAT conforme o Decreto Municipal ne 3.7'1.4 de 23 de junho de 2020 e as
disposições dos artigos In,4n, seu $ Le e 55, todos da Lei Municipal na 4.208 de 0L de
abril de2020, sob pena de multas.

Art. 7a - Deverão ser observadas as disposições de distanciamento
razoável e essencial e as demais disposições preventivas previstas na Lei Municipal
na 4.208 de 0L de abril de2020, sob pena de multas.

Art.

80

- Ficarão suspensas as determinações

Municipal na 3.706 de 01 de junho de

previstas no Decreto
2020 que disporem sobre assuntos

conflitantes ou idênticos ao presente Decreto.

Art.

9a

- A não observância deste Decreto e das normas vigentes em

relação ao combate à contaminação do COVID-19 acarretará aplicação de multas,
nos termos da Lei Municipal na 4.208 de 0L de abril de 2020, sem prejuízo de
encaminhamento a outras autoridades para responsabilização cível ou criminal.

Art. L0 - Recomenda-se ao comércio, indústria, prestadores d
e profissionais liberais que auxiliem o Poder Público na
açao
população para evitar o contágio do COVID-19 e a possibilidade de
rigorosas de isolamento social.
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Art. 1L - Fica consignado a prorrogação de todas as disposições do
Decreto Municipal Ne 3.70612020, nos termos do vigente Decreto Municipal N"
3.713 de L9 de Junho de2020.

Art. 12 - Revoga-se integralmente o Decreto Municipal ne 3.715 de 26
de junho de 2020, alterado pelo Decreto Municipal na 3.71,6 de 27 de junho de 2020.

Art. L3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no site
Oficial do Município (www.ipua.sp.gov.br) qre corresponde ao mural, na forma
do artigo 64 da Lei Orgânica do Município.

Prefeitura Municipal de lpuã,,29 dejunho de 2020
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Registre-se e Publique-se.
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Encadernação em livro próprio e publicado nesta data.
Prefeitura Municipal de lpuã, 29 dejunho de2020.
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