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DECRETO Nº 2.256, DE 16 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

bem como sobre recomendações no setor privado 

municipal. 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

TURÍSTICA DE MONTE ALEGRE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos 

termos declarados pela Organização Mundial da Saúde; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação da doença no município de Monte Alegre do Sul. 

DECRETA: 

Artigo 1º - As aulas na Rede Municipal de Ensino serão suspensas 

gradativamente a partir da data de assinatura deste decreto, ficando suspensas as 

avaliações e não sendo computadas eventuais faltas dos alunos; 

§1º - A partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março, as aulas serão suspensas, 

incialmente pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogada indeterminadamente 

em caso de necessidade; 

§2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica às creches municipais, onde a 

suspensão completa será realizada a partir de 30 de março. 

§3º - O retorno das atividades considerará as orientações das Secretarias de Estado da 

Saúde e da Educação. 

§ 4º - Para esclarecimentos e informações sobre os serviços de educação, ficam 

disponibilizados os telefones: (19) 3899-9120, ou WhatsApp: (19) 99859-1745. 

 

Artigo 2º - Caberá ao Departamento Municipal de Saúde instituir diretrizes gerais 

para a execução das medidas, a fim de atender às providências determinadas por este 
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Decreto, podendo, para tanto, editar normas complementares, em especial o plano de 

contingência para a epidemia do novo Coronavírus. 

§1º - Todos os casos suspeitos de infecção do Coronavírus deverão ser imediatamente 

notificados à autoridade de saúde municipal, visando o acompanhamento e manutenção 

de dados essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, 

com a finalidade principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua 

propagação.  

§2º - O serviço de Odontologia será suspenso a partir desta quarta-feira, dia 18 de março, 

trabalhando apenas com atendimento emergencial. 

§3º - Está suspenso, temporariamente, o gozo de férias dos servidores da saúde, salvo 

exceções que deverão ser avaliadas individualmente pelo Gabinete Municipal. 

§4º - O transporte de pacientes continua atendendo normalmente, de acordo com o 

agendamento das unidades de referência que atendem estes pacientes. 

§ 5º - Para esclarecimentos e informações sobre os serviços de saúde ficam disponíveis 

os contatos pelos telefones: (19) 3899-1199, ou WhatsApp: (19) 99993-2976. 

 

Artigo 3º - Ficam suspensos, por trinta dias, a realização de eventos festivos, 

esportivos, culturais e educacionais ou outras atividades coletivas de qualquer natureza, 

independentemente do número de pessoas, em locais públicos ou privados, ainda que 

anteriormente aprovados. 

§1º - Casos excepcionais devem ser informados previamente, via protocolo, ao Poder 

Executivo, para análise e determinação de diretrizes. 

§2º - Durante o período acima ficarão fechados neste primeiro momento: Memorial Mauro 

Silva, Balneário Municipal, Projeto Memória, Biblioteca Municipal, Ginásios Municipais, 

Bocha e demais estruturas esportivas. 

§3º - Os bares e restaurantes deverão observar a organização de suas mesas a distância 

mínima de 2 (dois) metros entre elas. 

§3º - Agências Bancárias, Lotéricas, Cartórios, Agencias de Recebimento, Serviços de 

Postagens e Recebimentos e demais locais de atendimento ao público deverão observar 

filas orientando o distanciamento de no mínimo 2 (dois) metros de um indivíduo para o 

outro. 

Artigo 4º - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da situação de saúde pública de que trata este Decreto, 

vigorando tal dispensa enquanto perdurar a situação, com base no que dispõe o art. 4º, 
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caput e parágrafos 1º e 2º, e o art. 8º da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 

2020. 

Artigo 5º - Fica determinada a instalação, nos estabelecimentos públicos e 

privados, de dispenser de álcool em gel a 70%, em locais visíveis e acessíveis ao 

público. 

Artigo 6º - Fica criado o gabinete de combate ao Coronavírus, composto por 

representantes (um titular e um suplente)  dos seguintes departamentos abaixo 

nomeados mediante portaria: 

I - Gabinete do Prefeito; 

II - Vigilância Sanitária e Epidemiológica,  

III - Departamento de Saúde; 

IV - Departamento de Educação; 

V - Procuradoria Municipal. 

VI - Departamento de Administração e governo. 

VII - Departamento de Compras e Patrimônio. 

VIII - Departamento de Fazenda Municipal  

 

Artigo 7º - Todas as atividades culturais, artísticas, esportivas, sociais, cursos e 

oficinas e da Terceira Idade ficam suspensas imediatamente pelo prazo mínimo de 30 

(trinta) dias, podendo a suspensão ser prorrogada se necessário.  

 

Artigo 8º - Os velórios deverão ser realizados na capela do cemitério municipal, 

em virtude de ser local mais arejado, devendo ser seguidos os procedimentos 

estabelecidos para o funcionamento adequado do mesmo. 

 

Artigo 9º - De forma excepcional, não será exigido o comparecimento presencial 

dos servidores públicos municipais que forem diagnosticados como casos suspeitos ou 

confirmados e receberem atestado médico, que deverão entrar em contato  com o 

departamento de recursos humanos para o envio da cópia dos atestados médicos por 

meio digital, os quais serão homologados administrativamente. 
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Artigo 10º - Ficam suspensas todas as viagens de servidores municipais a serviço 

da Prefeitura de Monte Alegre do Sul, em um raio superior a 30 quilômetros. 

§1º - Casos extraordinários deverão ser previamente autorizados pelo Gabinete do 

Prefeito. 

 

Artigo 11 - Os demais serviços públicos atenderão normalmente, até qualquer 

alteração das autoridades de saúde estadual e federal. 

§1º - A administração municipal recomenda, no entanto, que os munícipes priorizem o 

atendimento por telefone ou e-mail, procedendo aos prédios públicos apenas em caso de 

extrema necessidade. 

§2º - Para informações sobre os serviços municipais, fica disponibilizado o telefone (19) 

3899-9120, ou Whatsapp: (19) 99882-8474. 

 

Artigo 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará 

enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo Coronavírus (COVID19), 

podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrado em livro próprio e publicado em 16 de março de 2020 

 

 

 

CAIO HENRIQUE ARAUJO SALGADO 

Diretor de Administração e Governo Municipal 
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