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DECRETO Nº 2.941, 

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

ALTERA O DECRETO Nº 2.921, DE 17 DE 

SETEMBRO DE 2021. 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape – Estância Turística, no uso de 

suas atribuições legais. 

Considerando que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros 

agravos, acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

Considerando o contido no Plano São Paulo, elaborado pelos órgãos administrativos 

do Governo do Estado, bem como a necessidade de fortalecer regras para realização de eventos 

culturais, esportivos e de lazer em âmbito municipal, tendo em vista o plano de retomada das 

atividades socioeconômicos na circunscrição do Município de Iguape; 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Entre o período de 17 de agosto a 31 de dezembro de 2021, na circunscrição do Município 

de Iguape, devem ser obedecidas rigorosamente as medidas restritivas previstas na Fase 5 do Plano 

São Paulo, conhecida como “retomada segura”, cabendo a observância em locais públicos das 

condições mínimas de segurança sanitária. 

Art. 2º - Nos eventos realizados no território municipal, tais como atividades culturais, esportivas e 

de lazer deverão ser observados: 

I – exigência de comprovação de esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), ou pelo 
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menos uma dose da vacina com apresentação de resultado negativo de teste para Covid-19 do tipo 

PCR, realizado até 48 horas ou do tipo antígeno, realizado até 24 horas do ingresso no 

estabelecimento; 

II – para os não elegíveis para a vacinação, apresentação de resultado negativo de teste para Covid-

19 do tipo PCR, realizado até 48 horas ou do tipo antígeno, realizado até 24 horas antes do ingresso 

no estabelecimento; 

III – uso obrigatório de máscaras de proteção facial durante toda a permanência no estabelecimento; 

IV – disponibilização de álcool gel a 70% em locais de fácil acesso e em quantidades suficientes; 

V – limite de ocupação de até 100% do estabelecimento. 

Art. 3º - As medidas previstas neste Decreto devem ser impostas pelos agentes econômicos aos seus 

clientes e usuários, sob pena de multa diária correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de outras medidas de intervenção do Poder Público na atividade do infrator. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na  data de sua publicação, revogadas as disposições  em 

sentido contrário. 

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE EM 30 DE 

NOVEMBRO DE 2021 

 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

PREFEITO 

 

 

 

 

 


