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D E C R E T O Nº 2.265 DE 02 DE JUNHO DE 2.022. 

 

 

 RECOMENDA O USO DE MÁSCARAS E DETERMINA 

OBRIGATORIEDADE DO USO EM AMBIENTE QUE ESPECIFICA E 

DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  

 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas; 

 

Considerando o aumento das notificações de casos de sintomáticos respiratórios 

e surtos, em que se incluem outras etiologias possíveis, além da Covid-19;  

 

Considerando as alterações climáticas com baixa temperatura e diminuição da 

umidade relativa do ar, o que leva a fragilidade no sistema de defesa das pessoas, 

facilitando a invasão do organismo, especialmente por vírus; 

 

Considerando a necessidade de permanentes cuidados para evitar a 

contaminação indiscriminada de pessoas e o colapso do sistema de saúde;   

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º  Fica recomendada a toda a população do Município de Alumínio a utilização de 

máscaras de proteção facial em todos os ambientes fechados, sejam eles públicos 

ou privados.  

 

Art. 2º  Reforça-se a necessidade de manter as medidas consideradas importantes e 

eficazes para conter o avanço da Covid-19, dentre elas: 

 

I- A higienização das mãos; 

II- O uso de álcool a 70% (setenta por cento); 

III- Evitar aglomerações e manter o distanciamento social; 

IV- Evitar locais fechados e com pouca circulação de ar 

 

Art. 3º  Fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial com total 

cobertura do nariz, boca e queixo, para: 

 

I- acesso aos espaços públicos como Prefeitura e Câmara Municipal; 

II- acesso aos espaços públicos ou privados de prestação de serviços de saúde; 

III- escolas municipais e privadas; 

IV- salas de reuniões; 

V- farmácias e drogarias; 

VI- transportes coletivos, taxis e carros de aplicativos; 

VII- igrejas e cultos religiosos; 

VIII- comércios em geral, em seus respectivos ambientes internos; 

IX- feiras em geral. 
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Art. 4º  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 

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

qualquer tempo, baseadas nas diretrizes emanadas pelo Ministério da Saúde e 

Secretaria Estadual da Saúde. 

 

Art. 5º     Este decreto entra em vigor a partir de 03 de junho de 2022, ficando revogadas 

as disposições em contrário.  

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de junho de 2022.  

 

 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

DR. PAULO SERGIO MARCELLO 

Diretor do Departamento Municipal de Saúde 

 

 

DALILA BERGER ARANTES 

Diretora do Departamento Municipal de Governo 
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