
    

  

Prefeitura Municipal de Alumínio 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100  -  Vila Santa Luzia 
CEP 18125-000 Fone (011) 4715-5500  e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br 

 

 

DECRETO N.° 2.098, de 14 de julho de 2020 

 

Dispõe sobre a reclassificação do Município de Alumínio para fase 2 

– Laranja do “Plano  São Paulo", revoga o Decreto Municipal n.° 2.095 de 27 

de junho de 2020 e dá outras providências. 

 

 

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

atribuições legais, 

 

CONSIDERANDO o anúncio feito na data de 10.07.2020 - pelo Governador do 

Estado de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO a sexta atualização de fase de retomada econômica do 

PLANO SÃO PAULO, a qual reclassifica a DRS 16 - Sorocaba, na fase laranja do Plano; 

 

CONSIDERANDO a prorrogação da quarenta até 30.07.2020, anunciada pelo 

Governo do Estado de São Paulo.  

 

CONSIDERANDO  que o Governo do Estado de São Paulo determinou para o 

Município de Alumínio a reclassificação para fase 2-Laranja, por fazer parte da região 

da DRS — 16 (Sorocaba). 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º  O Município de Alumínio passa a respeitar a fase 2 - Laranja do previsto no Plano São 

Paulo atualizado em 10.07.2020 (https://www.saopauIo.sp.gov.br/ pIanosp/), 

Observados os termos deste Decreto e do Decreto Municipal n.° 2.084 de 29 de maio de 

2020. 

Art. 2º   Fica estendido até 30 de julho de 2020 o período de quarentena no município de Alumínio 

- SP, de que trata o artigo 1º do Decreto Municipal n.° 2.063 de 22 de março de 2020, como 

medida necessária de enfrentamento e combate a propagação do Coronavírus (Covid-

19).
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Art. 3º  Ficam estabelecidas, em razão de não constar no Decreto Municipal nº 2.084/2020, as 

seguintes medidas nos mercados e supermercados: 

I – Vedar a entrada de crianças menores de 12 anos e mais de um membro da mesma 

família, com exceção ao acompanhante de idoso ou portador de necessidade especial; 

II - Estabelecer horário preferencial de 1 (uma) hora para atendimento de idosos, 

comunicando a Prefeitura Municipal de Alumínio sobre o horário estabelecido para 

fins de fiscalização; bem como 

II – Estabelecer protocolo sanitário de aferição de temperatura, higienização das mãos 

com água e sabão e/ou álcool gel 70%;  

Art. 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, 

COM O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA, conforme Decreto Estadual nº 64.959, de 04 

de maio de 2020. 

Art. 5º   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,  manterá monitoramento da evolução 

da pandemia da COVID-19 no Município, podendo elaborar novas recomendações a 

qualquer tempo, sempre acompanhando as decisões estabelecidas pelo Governo do 

Estado de São Paulo. 

Art. 6º    O prazo de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá ser alterado em conformidade com 

o Plano São Paulo, normatizado pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020 

considerando o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto nº 2.062, de 21 de 

março de 2020, nos termos da Lei nº 13.979, de 2020. 

Art. 7º     Fica o Departamento Municipal de Saúde autorizado a permuta, a título precário, 

mediante termo de cessão de uso, de 2 (dois) aparelhos de ventilação mecânica, via 

DRS-16, ao Hospital  Estadual de Sorocaba que atendem aos muncícipes Aluminenses 

através do sistema CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de 

Saúde), administrada pelo SECONCI-SP. 
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Art. 8º   Este Decreto entra em vigor a partir do dia 15 de Julho de 2020, revogando-se as 

disposições em contrário, em especial o Decreto Municipal nº 2.095 de 27de junho de 

2020, razão pela qual as regras do Decreto Municipal n.° 2.084 de 29 de maio de 2020,  

anteriormente suspensas passam a novamente produzir seus regulares efeitos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 14 de julho de 2020. 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI 

Prefeito  

 

 

 

DR. LUIZ CARLOS BEDA 

Diretor do Departamento Municipal de Saúde e 

Presidente do COE 

 

 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 14 de julho de 2020 

 

 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

Diretora da Divisão de Serviços Administrativo 
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