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DECRETO N. 2.909, 

DE 22 DE JULHO DE 2021 

 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PROIBITIVAS E 

EXCEPCIONAIS DURANTE O PERÍODO DE 26 DE 

JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2021, VISANDO À 

PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE EM 

DECORRÊNCIA DE VIRTUAL AGLOMERAÇÃO 

GERADA NOS TRADICIONAIS FESTEJOS 

CATÓLICOS EM LOUVOR AO “SENHOR BOM 

JESUS DE IGUAPE”, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

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

que lhe são conferidas por lei. 

Considerando o disposto na Lei federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente do coronavírus, objetivando à proteção da coletividade, as quais poderão 

ser determinadas e aplicadas pelos Municípios se baseadas em evidências científicas e em 

análises sobre as informações estratégicas em saúde, dentro do limite temporal e espacial ao 

mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública; 

Considerando que na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

6.343-DF, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, em relação à saúde e assistência 

pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum 

entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê 

competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e 

defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação 

federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF), à vista da 

descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 

8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que 
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diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 

8.080/1990); 

Considerando também que resultou firmado pela Suprema Corte na referida 

MC na ADI 6.343-DF que são constitucionais as decisões dos governos municipais, no 

exercício de suas competências, que venham a adotar, no âmbito de seus respectivos 

territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou 

isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, 

atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente 

eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a 

recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, 

como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de 

modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and 

Suppression, vários autores); 

Considerando ainda que é de conhecimento público e notório que, entre o 

período de 28 de julho a 06 de agosto, é celebrada a tradicional festa católica em louvor ao 

“Senhor Bom Jesus de Iguape”, a segunda maior do Estado de São Paulo, com romarias, 

excursões e, por conseguinte, aglomeração de milhares de fiéis, com forte probabilidade de 

potencializar a velocidade da contaminação pelo coronavírus no território iguapense e causar 

colapso no atendimento do sistema de saúde local; 

Considerando, ademais, que a declaração de estado de calamidade pública, no 

âmbito deste Município, por meio do Decreto municipal 2.870, de 25 de janeiro de 2021, foi 

ratificada pelo Decreto-legislativo estadual 2.502, de 26 de abril de 2021, bem como os 

notórios dados atualizados sobre o recrudescimento do contágio do Coronavírus – COVID-

19; 

Considerando que, por todos esses motivos, o Poder Executivo municipal 

absteve-se de preparar qualquer medida para realização das festividades, até mesmo em razão 

da impossibilidade de adoção de protocolos sanitários de segurança, uma vez que o 

atendimento público de saúde do município não está estruturado para suportar eventual 

disseminação viral em massa decorrente de visitação de milhares de turistas;  
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Considerando, por fim, a notícia do surgimento de novas variantes do vírus e a 

comprovação de sua circulação, com transmissão comunitária, no solo brasileiro,  

D E C R E T A 

Art. 1º - Durante 26 de julho a 08 de agosto de 2021, período de celebração dos festejos em 

louvor ao “Senhor Bom Jesus de Iguape”, no âmbito do município de Iguape, serão 

observadas incondicionalmente as seguintes medidas de locomoção e sanitárias: 

I – proibição de entrada na zona urbana municipal de: 

a) veículos automotores classificados como ônibus, micro-ônibus, “vans”, caminhões de 

transporte de carga viva, “trailers” e “motorhomes”; e 

b) romarias, contendo animais, bicicletas, motocicletas e veículos de tração animal; 

II – proibição de instalação, venda, distribuição de qualquer produto ou serviço, cuja atividade 

caracterize comércio ambulante ou temporário, sob pena de apreensão de todos os produtos e 

estruturas utilizadas, multas e cobrança de diárias, decorrentes da coisa apreendida; 

III – proibição de acampamento em qualquer espaço público, com tendas, barracas, veículos 

com lonas e congêneres, sob pena de apreensão, multa e cobrança de diárias, decorrentes da 

coisa apreendida; 

IV – proibição de acesso e visitação à Fonte do Senhor Bom Jesus de Iguape e à imagem do 

Cristo no Morro do Espia.  

  1º - A violação da alínea “a” do inciso I deste artigo ensejará ao infrator multa de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de permanência do veículo no município, além da 

apreensão e remoção ao pátio municipal do veículo envolvido, com pagamento do custo do 

guincho e diárias. 

§ 2º - A violação da alínea “b” do inciso I deste artigo ensejará multa pessoal ao proprietário 

ou possuidor dos animais, das bicicletas, das motocicletas e dos veículos de tração animal, no 

valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sujeitando-se o infrator ainda à apreensão e à remoção 

da coisa ou animal ao pátio municipal, com a cobrança do custo da remoção, diárias e 

tratamento dos animais. 
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§ 3º - A violação dos incisos II e III deste artigo ensejará ao infrator multa pessoal no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), além da apreensão do objeto vinculado ao evento. 

§ 4º - As coisas e animais apreendidos poderão ser retirados, entre os dias 9 e 13 de agosto de 

2021, mediante apresentação de nota fiscal ou outro documento que comprove com evidência 

a propriedade ou a posse.  

§ 5º - Caso os objetos não sejam retirados no prazo mencionado no parágrafo anterior, os 

produtos de origem clandestina serão destruídos e os demais, doados ao Fundo Social de 

Solidariedade. 

Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais destinados à hospedagem deverão cumprir as 

exigências constantes do Plano São Paulo, em relação à ocupação máxima e protocolos de 

higiene. 

Art. 4º - É proibida a locação parcial de espaços em prédios residenciais ocupados, inclusive 

para banho. 

Art. 5º - A locação de imóveis para temporada deverá, no período mencionado neste Decreto, 

respeitar as mesmas normas atinentes aos estabelecimentos comerciais destinados à 

hospedagem, com relação à ocupação máxima e protocolos de higiene. 

Art. 6º - Os proprietários ou possuidores de imóveis, com ou sem edificação, locados para 

comércio temporário, sujeitar-se-ão à multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da 

apreensão dos produtos expostos à venda. 

Art. 7º - A critério do Chefe do Poder Executivo, poderão ser adotadas outras medidas 

excepcionais, inclusive a criação de barreiras sanitárias, com o objetivo de enfrentar a 

pandemia.  

Art. 8º - O Centro de Eventos ficará, no período mencionado neste Decreto, interditado, sendo 

expressamente proibida a entrada e a permanência de pessoas, animais e veículos, bem como 

a instalação de barracas e congêneres em seu interior, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 
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Art. 9º - Qualquer evento, para mais de 10 (dez) pessoas, realizado durante o período de 

vigência deste Decreto, será objeto de fiscalização da Vigilância Sanitária, para averiguação 

do estrito cumprimento das medidas impostas pelo Plano São Paulo, e sujeitar-se-ão à multa 

de até R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Parágrafo Único – Qualquer tipo de enfileiramento de pessoas será monitorado, para 

observância do espaçamento mínimo entre os indivíduos, devendo o promotor ou incentivador 

do enfileiramento responder pelo descumprimento das medidas sanitárias relativas ao 

afastamento físico, inclusive com multa de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 26 de julho de 2021, produzindo efeitos 

até 08 de agosto de 2021. 

Art. 11 - Todas as despesas necessárias ao cumprimento deste Decreto, correrão por conta de 

verba já consignada em orçamento. 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 22 DE JULHO DE 2021 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  


