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DECRETO Nº 2074, DE 22 DE ABRIL DE 2020.  

Prorroga o prazo final do Decreto nº 2.069, de 06 de abril de 2020, que 
suspende as aulas nas redes públicas e privadas e o atendimento 
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e o 
funcionamento de casas noturnas e outras voltados à realização de 
festas eventos ou recepções, no contexto da pandemia do COVID-19 
(Novo Coronavírus), e dá outras providências complementares.  

  

ANTONIO PIASSENTINI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, no 
uso de suas atribuições legais,  

Considerando a Portaria MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, por 
meio da qual o Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;   

Considerando que a Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência, incluiu a quarentena 
(art. 2º, II), a qual abrange a “restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de 
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, 
meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a 
possível contaminação ou a propagação do coronavírus”;     

Considerando que, nos termos do artigo 3º, § 7º, inciso II, da aludida 
lei federal, o gestor local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, pode adotar a medida 
da quarentena;  

  Considerando que, por meio do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de 
março de 2020, o Governador do Estado de São Paulo determinou a medida de quarentena, 
nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, aos 645 
Municípios do Estado;    

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, 
alimentação, abastecimento e segurança;  

Considerando a recomendação do Centro de Contingência do 
Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de Estado 
da Saúde, que aponta a crescente propagação do coronavírus no Estado de São Paulo, bem 
assim a necessidade de promover e preservar a saúde pública;  
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Considerando a conveniência de conferir tratamento uniforme às 
medidas restritivas que vêm sendo adotadas pelo Governo Federal; e 

Considerando que "Houve uma recente decisão do Supremo Tribunal 
Federal deixando muito claro que o que vale é o decreto do governo do estado de São Paulo 
e que as prefeituras podem, sim, regulamentar esse decreto, mas de forma suplementar, ou 
seja, podem restringir mais, mas de maneira alguma poderiam abrir", 

  

DECRETA:  

Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo final do Decreto nº 2069, de 06 de abril de 2020, 
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível 
contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.   

Parágrafo único – A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará até 10 de 
maio 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 em casas noturnas, “shopping 
centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de 
ginástica;  

II – o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem 
prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”.  

§ 1º -  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, óticas, lavanderias e serviços de 
limpeza e hotéis;  

2. alimentação: supermercados e congêneres, casa de alimentos para 
animais, bem como os serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru” de 
bares, restaurantes e padarias e pet shops;   

3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, 
armazéns, oficinas de veículos automotores, bancas de jornal, lojas de 
materiais de construção e materiais elétricos e eletrônicos;  
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4. segurança: serviços de segurança privada;  

5. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 
10.282, de 20 de março de 2020, ou seja, assistência à saúde, incluídos os 
serviços médicos e hospitalares;   

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o 
funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º 
aplicáveis ao Município. 

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles 
que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 
população, tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;  

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a 
custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou 
aplicativo; 

VI - telecomunicações e internet;  

VII - serviço de call center;  

VIII - captação, tratamento e distribuição de água;  

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;  

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 
suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos 
sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e 
distribuição de gás natural;               

XI - iluminação pública;  
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XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou 
por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;  

XIII - serviços funerários;  

XIV – vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 
animais; 

XVI - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVII - controle de tráfego terrestre; 

XVIII – serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil 

XIX - serviços postais; 

XX - transporte e entrega de cargas em geral; 

XXI - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados 
(data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXII - fiscalização tributária e aduaneira;  

XXIII - transporte de numerário;  

XXIV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 
infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro;           

XXV - fiscalização ambiental;  

XXVI - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;  

XXVII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 
segurança; 

XXVIII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 
coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;  

XXIX - cuidados com animais em cativeiro; 
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XXX - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 
andamento e às urgentes; 

XXXI - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e 
tempestiva dos serviços públicos; 

XXXII - atividades religiosas de qualquer natureza, por meio de virtual (internet) e 
obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e          

XXXIII -  unidades lotéricas.          

§ 2º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a 
disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva relativa ao exercício 
e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais.  

§ 3º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de 
qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros 
necessários à população.  

§ 4º  Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, os órgãos públicos e 
privados disponibilizarão equipes devidamente preparadas e dispostas à 
execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das 
atividades essenciais.  

§ 5º  As limitações de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive as 
reguladas, concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato 
específico e desde que em articulação prévia do com o órgão regulador ou do 
Poder concedente ou autorizador.  

§ 6º  Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este 
artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transmissibilidade 
da COVID -19. 

§ 7º  Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do 
caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente deverá elaborar a 
recomendação técnica e fundamentada da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária.         

§ 8º - O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o COVID-19, 
instituído pelo Decreto nº 2.059, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos 
adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto.  
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Artigo 4º - Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do município de Alumínio 
se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e 
exercícios de atividades essenciais.   

Artigo 5º - O prazo de que trata o parágrafo único do artigo 1º deste Decreto poderá ser 
alterado em conformidade a permanência do estado de calamidade pública 
declarado no Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020. 

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de 23 de abril de 2020, ficando mantidas as 
disposições dos artigos 5º ao 7º do Decreto nº 2069, de 06 de abril de 2020 . 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 22 de abril de 2020. 

 

ANTONIO PIASSENTINI 
PREFEITO 

 
 

LUIZ CARLOS BEDA 
DIRETOR DO DEPTO. DE SAÚDE E 

PRESIDENTE DO COE 
 
 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 22 de abril de 2020 
 
 
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 
DIRETORA DA DIV. DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
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