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DECRETO Nº 2.258, DE 20 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 o agravamento da situação em âmbito nacional e acompanhando 

o quanto determinado pelo decreto do governo estatual e ministério da saúde; 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica alterado o horário de expediente nas repartições publicas 

municipais que funcionarão, a partir de 23 de março de 2020, das 9h às 11h e das 13h às 

16h, com restrição ao atendimento presencial ao público em todos os seus 

departamentos, com exceção das unidades básicas de saúde, pronto atendimento e 

serviços municipais. 

 

Artigo 2º - Os Diretores de cada setor ficam autorizados a estabelecer, em ato 

próprio, escalas de horários para o cumprimento da jornada de trabalhos e dispensa dos 

servidores públicos, desde que seja mantida a eficiência e que não haja prejuízos à 

população. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo tem a finalidade de diminuir a 

aglomeração de pessoas e prevenção de eventual contágio, devendo ser amplamente 

divulgado e priorizado o atendimento por meio telefônico ou online. 

 

Artigo 3º - Ficam suspensos por prazo indeterminado o andamento dos 

processos administrativos internos. 
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Artigo 4º - A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este 

Decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da 

Prefeitura de Monte Alegre do Sul. 

Artigo 5º - O Velório Municipal observará os seguintes procedimentos 

preventivos: 

I – Apenas os familiares poderão acompanhar as cerimônias fúnebres; 

II – Redução do tempo de velório independentemente da causa mortis; 

III – Definição pela família em conjunto com a administração do velório, sobre 

horário de comparecimento de familiares considerados “grupo de risco”. 

 

Artigo 6º - As medidas mencionadas no presente artigo poderão ser revistas, 

conforme necessidade e avaliação do Gabinete de Combate ao coronavírus. 

 

Artigo 7º - Ficam estabelecidos o site da Prefeitura Municipal 

www.montealegredosul.sp.gov.br, o telefone do Paço Municipal (19) 3899-9120 e o 

Whatsapp (19) 19 99882-8474 como canais oficiais de difusão de informações a respeito 

do coronavírus em Monte Alegre do Sul. 

 

Artigo 8º - 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, 

complementando as medidas adotadas pelo decreto 2256, de 16 de março de 2020 e 

2257 de 18 de março de 2020. 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal 

 

Registrado em livro próprio e publicado em 20 de março de 2020 

 

 

CAIO HENRIQUE ARAUJO SALGADO 

Diretor de Administração e Governo Municipal 


