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DECRETO Nº 2.259, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas preventivas contra o coronavirus 

(COVID-19) no âmbito do funcionamento do comercio e dá 

outras providências. 

 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 que o Senado 

aprovou nesta data o decreto de calamidade pública; 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica suspenso, no período de 20 de março de 03 de abril de 2020, o 

atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, feiras, instituições 

financeiras, salões de beleza, barbearias, cabeleireiros, em funcionamento no Município de 

Monte Alegre do Sul. 

 

Artigo 2º - Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos ao 

público, sendo permitido o funcionamento através de sistemas de entrega (delivery) e 

atividades internas. 

§1º - Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos do 

público ao seu interior; 

§2º - o disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos 

estabelecimentos mencionados no caput, bem como à realização de transações comerciais 

por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e os serviços de 

entrega de mercadorias (delivey). 

 

Artigo 3º - A suspensão a que se refere o artigo 1º deste decreto não se aplica aos 

seguintes estabelecimentos: 

I – farmácias; 

II – hipermercados, supermercados, mercados, açougues, padarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; 
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III – lojas de conveniência; 

IV – lojas de venda de alimentação para animais; 

V – distribuidores de gás; 

VI – padarias; 

VII – postos de combustíveis; 

VIII – casa de materiais de construção e elétrico; 

IX – outros que vierem a ser definido em ato conjunto expedido pelo Gabinete de 

Combate do coronavírus, instituído pelo Decreto nº 2256/2020. 

Parágrafo único - Os estabelecimentos acima mencionados devem adotar as medidas 

necessárias de restrição e controle de acesso ao público, impedindo aglomerações, além das 

abaixo relacionadas: 

I – intensificar as ações de limpeza; 

II – disponibilizar álcool em gel aos seus clientes; 

III – divulgar informações acerca do COVID-19 e das medidas de prevenção; e 

IV – manter espaçamento mínimo de 2 metros entre seus usuários, limitando, se o 

caso, o acesso de pessoas. 

 

Artigo 4º – Fica suspenso o funcionamento, pelo prazo estipulado no artigo 1º deste 

decreto, de casas noturnas e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, 

eventos ou recepções, academias de ginástica e cultos religiosos. 

 

Artigo 5º - Fica suspenso, no período de 23 de março a 03 de abril de 2020, o 

funcionamento da rede hoteleira no município de Monte Alegre do Sul, incluindo hotéis, 

pousadas, chalés, casas de aluguel de temporada, campings, e estabelecimentos 

congêneres. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica às atividades internas dos 

estabelecimentos comerciais. 

 

Artigo 6º - Ficam proibidas as locações de chácaras de recreio e lazer, situadas no 

município, a partir desta data, mantendo-se esta determinação pelo prazo de vigência deste 

decreto. 

Artigo 7º - Os casos omissos serão dirimidos pelo Gabinete de Combate ao 

coronavirus. 
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Artigo 8º – O não atendimento no disposto neste Decreto Municipal, implicará na 

cassação do Alvará de funcionamento do estabelecimento, com a imediata interdição, sem 

prejuízo das demais sanções administrativas cabíveis. 

 

Artigo 9º - 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 pelos decretos 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 


