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DECRETO Nº 2.260, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

Dispõe sobre as medidas preventivas contra o Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito do funcionamento do comercio, serviços 

privados, públicos 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 de acordo com as 

edições do Decreto Estadual nº 64881, de 22 de março de 2020 e Medidas Provisórias 

editadas pela Presidência da República nºs 926 de 20 de março de 2020 e 927 de 22 de 

março de 2020; 

Considerando a recomendação administrativa do Ministério Público da Comarca de 

Amparo-SP, que determina a adoção de medidas de enfrentamento da pandemia; 

Considerando a restrição de atividades de maneira a evitar possível contaminação 

ou propagação do Coronavírus; 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena nos termos do Decreto Estadual nº 

64881, consistente em restringir as atividades de maneira a evitar a possível contaminação 

ou propagação do Coronavírus, que vigorará de 24 de março a 07 de abril de 2020. 

 

Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto fica suspenso: 

I – o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, especialmente academias e centros de ginástica, ressalvadas as 

atividades internas; 

II – o consumo local em bares, restaurantes, padarias, supermercados, sorveterias e 

estabelecimentos congêneres de atendimento ao público, sem prejuízo dos serviços de 

entrega tipo delivery; 

III –suspender as atividades e os serviços públicos não essenciais que não puderem 

ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto; 
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IV – todo e qualquer evento realizado em local fechado, independentemente de sua 

característica, condições ambientais, tipo de público, duração e modalidade, inclusive de 

natureza religiosa e educacional, e os eventos realizados em local aberto que tenham 

aglomeração prevista com mais de 15 (quinze) pessoas, independentemente de sua 

característica, condições ambientais, tipo de público, duração e modalidade, suspendendo-se 

ainda, a expedição de novos alvarás; 

§1º - 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) e drive thru. 

§ 2º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que 

tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade:  

1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e 

hotéis;  

2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega 

(“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias;  

3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, 

armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal;  

4. instituições financeiras, por suas agências bancárias deverão observar filas 

orientando o distanciamento mínimo de 2 metros entre os indivíduos, bem como facilitar o 

acesso ao manuseio de álcool gel, principalmente nos caixas eletrônicos;  

5. segurança: serviços de segurança privada;  

6. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 

10.282, de 20 de março de 2020.  

 

§ 3º - O Gabinete de enfrentamento do Coronavírus criado pelo Decreto nº 2256, 

de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de 

quarentena de que trata este decreto.  

 

§4º - Fica determinada a aplicação cumulativamente das penalidades de multa, 

interdição total ou parcial da atividade e cassação de alvará de localização e 

funcionamento, entre outras penalidades previstas na legislação para eventuais 

descumprimentos. 

 

Artigo 3º - Fica limitado o acesso a 20% (vinte por cento) da capacidade máxima 

prevista, com restrição a 4 horas para a realização do velório com participação exclusiva 
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de familiares, inclusive em relação a comparecimento de familiares de grupos de risco, 

independentemente da causa mortis, para impedir a aglomeração. 

 

Artigo 4º - O Município de Monte Alegre do Sul utilizará das medidas para 

enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional trazidas pela 

Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, inclusive já regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março do 2020. 

 

Artigo 5º - No que couber, fica o município de Monte Alegre do Sul autorizado a 

proceder aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública, nos termos da Medida Provisória editada pelo governo 

federal  nº 926, de 20 de março de 2020. 

 

Artigo 6º - Fica o município de Monte Alegre do Sul autorizado a proceder nos 

termos da Medida Provisória editada pelo governo federal nº 927, de 22 de março de 

2020, no âmbito da municipalidade em relação às medidas trabalhistas para o 

enfrentamento do estado de calamidade pública. 

 

Artigo 7º- Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Município 

de Monte Alegre do Sul-SP se limite às necessidades imediatas de alimentação, 

cuidados de saúde e exercícios de atividades essenciais.  

 

Artigo 8º - 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 9º - 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. 
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Artigo 10 - Ficam suspensos por prazo indeterminado os prazos de andamento 

dos processos administrativos internos. 

 

Artigo 11 - 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. 

 

Artigo 12 - Ficam suspensas todas as viagens de servidores municipais a serviço 

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

Parágrafo único - Casos extraordinários deverão ser previamente autorizados pelo 

Gabinete do Prefeito. 

 

Artigo 13 - 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 14 - As medidas mencionadas no presente artigo poderão ser revistas, 

conforme necessidade e avaliação do Gabinete de Combate ao Coronavírus. 

 

Artigo 15 - As aulas na Rede Municipal de Ensino serão suspensas complemente 

a partir de 23 de março do corrente ano; 

 Parágrafo único - O retorno das atividades considerará as orientações das 

Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, do Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde. 

 

Artigo 16 - Caberá ao Departamento Municipal de Saúde instituir diretrizes gerais 

para a execução das medidas, a fim de atender às providências determinadas por este 

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 

mailto:prefeitura@montealegredosul.sp.gov.br
http://www.montealegredosul.sp.gov.br/


 

 

                                       Prefeitura Municipal da Estância Turística 
                                              de Monte Alegre do Sul 
 
                                                   CIDADE PRESÉPIO 
 

 

 
Av. João Girardelli, 500 – Centro – 13.820-000 – Monte Alegre do Sul – SP 

prefeitura@montealegredosul.sp.gov.br - www.montealegredosul.sp.gov.br 

Tel.: (19) 3899-9120  

 

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 - Fica suspenso o serviço de Odontologia, trabalhando apenas com 

atendimento emergencial nos turnos matutino e vespertino. 

 §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 - Nos termos do inciso III §7ª do artigo 3º da Lei Federal 13979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para enfrentamento do Coronavirus-COVID-19, poderão ser adotada 

ainda as seguintes medidas: 

I – determinação de realização compulsória de: 

a) Exames médicos; 

b) Testes laboratoriais; 

c) Coleta de amostras clínicas; 

d) Vacinação e outras medidas profiláticas; 

e) Tratamentos médicos específicos; 

II – estudo ou investigação epidemiológica; 

III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipóteses em que será 

garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

 

Artigo 17 - Para o enfrentamento da emergência de saúde pública são adotadas, 

de imediato, sem prejuízo de outras que vierem a ser propostas, as abaixo relacionadas: 

I – suspensão da biometria para registro e controle do ponto nos prédios da 

administração pública municipal, sem prejuízo da adequação de outros controles de 

registro; 

II – suspensão de autorizações e emissão de alvarás, para realização de eventos 

públicos ou privados, bem como o cancelamento daqueles já emitidos até a presente 

data ficando ainda vedada a realização de eventos em que ocorra a aglomeração de 

pessoas independentemente da quantidade envolvida; 

 

Artigo 18 - Aos servidores públicos municipais com mais de 60 (sessenta) anos 

de idade, e àquele que se enquadrem no grupo de risco (gestantes, portadores de 
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doenças autoimunes e crônicas), exceto os servidores de serviços essenciais como água, 

saúde, ETA e serviços municipais desempenhar suas atividades via home office, durante 

o período estabelecido para quarentena, devendo comunicar tal fato ao departamento 

pessoal ou ao Diretor de seu departamento. 

§ 1º - O afastamento de que trata o caput não incidirá qualquer prejuízo de ordem 

funcional/previdenciária; 

§ 2º - De forma excepcional, não será exigido o comparecimento à justa médica 

do município para perícia médica daqueles que forem diagnosticados como casos 

suspeitos ou confirmados e receberem atestado médico externo. 

§3º - As exceções que deverão ser avaliadas individualmente pelo Gabinete de 

combate do Coronavírus. 

 

Artigo 19 - Ficam estabelecidos o Site oficial da Prefeitura Municipal 

www.montealegredosul.sp.gov.br, a Ouvidoria municipal através do site oficial,  o telefone 

do Paço Municipal (19) 3899-9120 e os seguintes WhatsApp’s como canais oficiais de 

difusão de informações a respeito do Coronavírus em Monte Alegre do Sul (Saúde 019 

99993-2976 / Educação 019 99859-1745 / Serviços Públicos 019 99882-8474). 

 

Artigo 20 - 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 nº 2.256, 2.257, 2.258, 2.259 e revogando as disposições 

em contrário. 

 

 

EDSON RODRIGO DE OLIVEIRA CUNHA 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrado em livro próprio e publicado em 23 de março de 2020 

 

 

CAIO HENRIQUE ARAUJO SALGADO 

Diretor de Administração e Governo Municipal 
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