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DECRETO Nº 2.882, 

DE 25 DE MARÇO DE 2021.  

 

ALTERA OS ARTIGOS 1º, 2º E 5º E 

ACRESCENTA OS ARTIGOS 3º-A E 5º-A, NO 

DECRETO 2.880, DE 13 DE MARÇO DE 2021, 

INTENSIFICANDO AS MEDIDAS DE 

PROTEÇÃO CONTRA A DISSEMINAÇÃO DO 

CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape (SP), no uso de suas 

atribuições legais.  

Considerando o exponencial crescimento da disseminação do Coronavírus 

no Vale do Ribeira, bem como a recomendação administrativa do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, por meio dos Promotores de Justiça atuantes na região; 

Considerando a necessidade de tornar mais rigorosas as medidas adotadas 

no Decreto 2.880, de 13 de março de 2021, em virtude do feriado prolongado declarado 

pelos prefeitos da Capital e Grande São Paulo; 

Considerando a fragilidade em que se encontra o sistema de saúde do Vale 

do Ribeira,  

D E C R E T A: 

Art. 1º - O “caput” do art. 1º do Decreto 2.880, de 13 de março de 2021, passa a conter a 

seguinte redação: 

Art. 1º - Fica suspenso de 15 de março a 05 de abril de 2021 o atendimento 

presencial ao público no âmbito da Prefeitura Municipal de Iguape, salvo 
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nas áreas de saúde e assistência social.     

Art. 2º - O “caput” do art. 2º do Decreto 2.880, de 13 de março de 2021, passa a conter a 

seguinte redação: 

Art. 2º - De 15 de março a 05 de abril de 2021, os órgãos da Prefeitura 

Municipal de Iguape funcionarão internamente com 30% (trinta por cento) 

do corpo de servidores, devendo cada departamento adotar, a critério da 

respectiva diretoria, o sistema de revezamento, com observância das 

medidas de segurança sanitária ditadas pelas autoridades públicas federais, 

estaduais e municipais.    

Art. 3º - Acrescenta-se o art. 3º-A ao Decreto 2.880, de 13 de março de 2021, com a 

seguinte redação: 

Art. 3º-A – Fica também proibido, no território do Município de Iguape, 

até o dia 05 de abril de 2021: 

I -   entrada de ônibus, vans ou qualquer outro veículo de transporte 

coletivo de passageiros, que não estejam registrados nos órgãos públicos 

competentes como linha de transporte rodoviário regular que serve o 

município; 

II – locação de imóveis para ocupação temporária, especialmente no bairro 

da Barra do Ribeira; 

III – funcionamento de quiosque ou qualquer tipo comércio, inclusive 

ambulante, nas praias; 

IV – acesso de veículos particulares às praias; e 

V – a permanência de banhistas nas praias, para lazer ou descanso. 

Art. 4º - O art. 5º do Decreto 2.880, de 13 de março de 2021, passa a ter a seguinte 

redação: 
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Art. 5º - Em caso de desobediência às determinações previstas neste 

decreto e nas normas estaduais, sem prejuízo das medidas criminais 

cabíveis, os órgãos municipais deverão aplicar em desfavor do infrator as 

sanções previstas na legislação municipal, especialmente a multa de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) por cada violação. 

 Art. 5º - Acrescenta-se o art. 5º-A ao Decreto 2.880, de 13 de março de 2021, com a 

seguinte redação: 

Art. 5º-A – A Divisão de Fiscalização deverá requerer, até 05 de abril de 

2021, auxílio ininterrupto da Polícia Militar do Estado de São Paulo para 

coibir as condutas vedadas neste Decreto.  

Art. 6º - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições 

em sentido contrário.  

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 25 DE MARÇO DE 2021 
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 PREFEITO  

 


