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DECRETO NA 3.725, DE 28 DE IULHO DE 2020.

a

proffogação do Decreto
Municipal no 3.706 de 0L de junho de 2020 e

Dispõe sobre

dá outras providências.

JOSÉ FRANCISCO SOUZA ÁVILA, Prefeiro Municipal de Ipuá,
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 as disposições da Lei ne 13.979, de 06 de fevereiro
de 2020, que institui medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência em saúde pública causada por agentes patogênicos;
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 as Disposições do vigente Decreto Municipal ne
3.706 de 01 de junho de 2020 (Decreto Municipal ne 3.70612020) que dispõe sobre a
regulamentação da Lei Municipal nq 4.208 de 01 de abril de 2020;
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;

DECRETA:
Art.

Lo -

Ficam prorrosadas até 31 de asosto de 20202
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I - A Decretação de "Emergência em Saúde Pública" e determinação de
"Situação de Quarentena" e as disposições do Decreto 3.706 de 0L de junho de 2020;

II - As disposições do Decreto Municipal
2020, com exceção do

IU

n0 3.713 de L9 de junho de

artigo Le;

- As disposições

do Decreto Municipal ne 3.71.4 de 23 de junho de

2020

Art.

2a

- Nos termos do artigo 60 da Lei 4.20812020, funcionarão de

segunda a sábado, das 06:00 às 2L:00 horas, e aos domingos, das 06:00 às L4:00
horas as mercearias, mercados/ supermercados e açougues.

Art. 30 - O número de clientes dentro de supermercados e de outros
estabelecimentos com espaço físico que permita a distância razoâvel prevista em Lei
será de até 06 (seis) clientes por cada caixa em funcionamento.

Parâgrafo único

alvará sobre

a

-

quantidade

Caberá

de

à Chefia da Fiscalização Municipal emitir

atendimento

por caixa será permitido

aos

estabelecimentos comerciais de que trata o caput deste artigo.

Art.

4q

- Excepcionalmente nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2020, o

comércio geral poderá funcionar das 06:00 às 20:00 horas ern razão da proximidade
do "dia dos pais" e para evitar aglomeração de clientes em determinados dias e
horários.

Art.

-

Recomenda-se ao comércio, à indústria, aos prestadores de
serviços e aos profissionais liberais que auxiliem o Poder Público na
conscientizaçáo da população Para evitar o contágio pelo COVID-19.
5a

Art, 60 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaç ao
Oficial do Município (www.ipua.sP.gov.br) que corresponde ao mural,
do artigo 64 dal,ei Orgânica do Município.
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Prefeitura Municipal de lpuã, 28 de julho de 2020
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À Secretaria Municipal de Administração

e Negócios de Governo:

Registre-se e Publique-se.
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Encadernação em livro próprio e publicado nesta data.
Prefeitura Municipal de lpuã, 28 de julho de2020.
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