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DECRETO Nº 2.089, DE 15 DE JUNHO DE 2.020.  

Prorroga o prazo do Decreto nº 2.063, de 22 de março de 2020, 

que suspende o atendimento presencial ao público em 

estabelecimentos comerciais e o funcionamento de casas 

noturnas e outras voltados à realização de festas eventos ou 

recepções, observado os termos e condições do Decreto nº 2.084, 

de 29 de maio de 2020. 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso de suas 

atribuições legais,  

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.725, de 9 de janeiro de 2004, na Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro 2020, na Portaria MS nº 356, de 11 de março de 2020, e no Decreto 

Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, bem como no ; 

CONSIDERANDO que a taxa de letalidade e os coeficientes de incidência e de mortalidade 

aumentaram significativamente no município de Alumínio, 

D E C R E T A: 

Art. 1º  Observados os termos e condições estabelecidos nos Decretos Estaduais nº 

64.994, de 28 de maio de 2020, e nº 65.014, de 10 de junho de 2020,  bem como 

no Decreto nº 2.063, de 22 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 2.084, de 29 

de maio de 2020, fica prorrogado até o dia 28 de junho o termo final da suspensão 

e flexibilização do atendimento presencial ao público. 

Art. 2º O prazo de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá ser alterado a qualquer tempo 

em conformidade com o Plano São Paulo. 

Art. 3º  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 15 de junho de 2020. 

 

ANTONIO PIASSENTINI 

Prefeito Municipal 

 

LUIZ CARLOS BEDA 

Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Presidente do COE 

 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 15 de junho de 2020 

 

 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

Diretora da Divisão de Serviços Administrativo 

mailto:prefeitura@aluminio.sp.gov.br
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13725-de-09-de-janeiro-de-2004
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200611&p=1
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2020/decreto-64994-28.05.2020.html
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200611&p=1
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59298-de-23-de-marco-de-2020
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59473-de-29-de-maio-de-2020
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-59473-de-29-de-maio-de-2020

