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DECRETO nº 1.471 /2021

“Dispõe sobre a retomada segura do
Plano São Paulo e dá outras
providências”.

OSÉ ROSA, Prefeito do Município de Iaras,
1 atribuições legais, principalmente aquelas

O a necessidade de aperfeiçoamento das
navírus (COVID-19);

DO a continua redução dos casos de
(COVID-19);

INDO a necessidade de avaliação periódica
estado de calamidade pública e às ações de
rgência em saúde pública decorrentes da
s (COVID-19);

 
etomada segura das

de esporte no Município

trições de horário para os

ocupação de até 100% (cem
4 ( lusive restaurantes, bares,

TES), es to de serviços e assemelhados,
m templos religiosos.
            Deverá ser respeitada a distância mínima de um

stabelecimentosdiversos e em filas.

º. Os estabelecimentos deverão disponibilizar áleeol
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S 3º. Permanece liberado o futebol na modalidade society
nas quadras poliesportivas, ficando vedado as práticas desportivas

- 4º. Permanecem vedadas as aglomerações, cabendo
alizar a fiscalização de todo e qualquer ajuntamento de

sco a saúde epidemiológica da população.

5º. Permanece obrigatório o uso de máscaras de
es.

am autorizados os eventos, convenções e
ado, com capacidade de ocupação de 100%

som ambiente e shows ao vivo.

- Ficam vedadas as danças de salão.

aulas na rede pública municipal de ensino
cido pela Secretaria Municipal de Educação.

permissão de ingresso nos estabelecimentos
eita mediante controle de acesso e senha
fluxo e a aglomerações de pessoas, conforme

co) pessoas;

de Internet, Consultórios
nica e Comercio Varejista

e feirantes deverão realizar um
i 1 para o-exercício da atividade

nda a Sexta feira, no horário das 08:00 as 12:00

10º. Todos os protocolos sanitários do Plano São
stado de São Paulo, deverão ser rigorosamente
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Art. 11º. Os estabelecimentos que não respeitarem as
ções deste Decreto e do Plano São Paulo, instituído pelo Governo de

ão sujeitos às penalidades cabíveis, sem prejuízo de
erá' criminal, se for o caso.

« 12º. Este decreto entrará em vigor na data de sua

tegistre-se e Publique-se.

ef. Mun. de laras, 14 afsetembro de 2.021.
, f
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