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DECRETO Nº 2.167, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 

ALTERA A REDAÇÃO DO DECRETO 2.164/2021, de 24 de janeiro de 
2021 que Reforça as medidas para o enfrentamento da pandemia 
decorrente do coronavírus, no Município de Alumínio, devido o retorno para 
a fase vermelha do Plano São Paulo, para enfrentamento da pandemia 
decorrente do coronavírus – COVID-19. 

 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e  

CONSIDERANDO que o número de infectados e de óbitos no município de Alumínio vem 
aumentando significativamente a cada dia, necessitando adoção de medidas urgentes; 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º Ficam alteradas as redações dos incisos III e V do artigo 2º do Decreto nº 2.164, de 24 
de janeiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2º - Em razão do disposto no art. 1º deste Decreto, fica totalmente suspenso no 
município o atendimento presencial ao público em estabelecimentos abaixo indicados, pelo 
prazo estipulado no artigo 1º deste decreto, conforme o Plano São Paulo; 

 I -  ...;  

II - ....; 

III - Lojas, Floricultura, Comércio Varejista e Atacadistas independentes das 
atividades cadastradas no CNPJ, que poderão vender somente por delivery, 
com portas fechadas, sem retirada no local. 

IV - ...; 

V –    Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e bomboniéres, que poderão 
vender somente por delivery e retirada na porta, evitando aglomerações; 

Art. 2º  Ficam alteradas as redações do “caput” do artigo 3º,  itens 6, 10 e 11 do Decreto nº 
2.164, de 24 de janeiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º - O disposto no “caput” dos artigos 1º e 2º não se aplica a estabelecimentos que 
tenham por objeto principal no CNPJ atividades essenciais, nos termos do Decreto nº: 
10.282/2020, na seguinte conformidade: 

............................. 

“6 –  Serviços Financeiros: bancos, casas lotéricas e estabelecimentos de 
concessão de crédito.” 

........................... 
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10- Outros comércios: comércios de água em galões e caminhões pipa, revenda de gás; 
materiais de construção, materiais elétricos, bancas de jornais; 

11- Demais Serviços que deverão funcionar de portas fechadas com atendimento de 
uma pessoa por vez: serviços funerários, de segurança privada, representantes de 
operadoras de internet, telefonia e call center, lavanderias e serviços de limpeza, bem 
como assistências técnicas de eletrodomésticos e eletrônicos. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 27 de janeiro de 2021. 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal 

 

 

DR. PAULO SÉRGIO ROMERO 

Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Presidente do COE 
 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 27 de janeiro de 2021 
 
 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 
Diretora da Divisão de Serviços Administrativos 
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