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Expediente 
 

O Diário Oficial  do Município de Dumont,  veiculado   exclusivamente   
na   forma eletrônica,  é  uma  publicação  das  entidades  da administração 
Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades 
inteiramente responsáveis  pelo  conteúdo  aqui publicado. 

Acervo 
 

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dumont poderão ser 
consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço 
eletrônico:    www.dumont.sp.gov.br. 

As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de 
qualquer cadastro. 

Certificação Digital 

 

Esta publicação é certificada digitalmente. 
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DECRETO N.º 2.161  
DE 19 DE MARÇO DE 2020.  

  

“DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO IMEDIATA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE 

PREVENÇÃO E  
 COMBATE  AO  CONTÁGIO  PELO  NOVO  

CORONAVÍRUS (COVID-19), BEM COMO SOBRE RECOMENDAÇÕES NO 

SETOR PRIVADO  

MUNICIPAL.”  
  

  

    O Senhor Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal de Dumont, Estado de  

São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,   

  

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido  

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no artigo 196 da Constituição da 

República Federativa do  

Brasil;  

  

CONSIDERANDO a existência de pandemia do coronavírus (COVID-19), nos  

termos mencionados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 30 de janeiro de 2020 através da declaração de Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);  

  

CONSIDERANDO o estado de calamidade pública nacional requisitado pelo Poder Executivo Federal ao 

Congresso Nacional, nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LFR);  
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  CONSIDERANDO o teor da Portaria n° 188/GM/MS. de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);  

  

  CONSIDERANDO que os estudos realizados até o presente momento atestam que o afastamento social é medida efetiva 

para a contenção da disseminação do coronavírus (COVID-19);  

  

    CONSIDERANDO o teor da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e as  

informações técnicas diariamente disponibilizadas pelo Ministério da Saúde;  

  

DECRETA:  
  

  Artigo 1º - Os Secretários Municipais, os Chefes de Setores e outros cargos que exerçam função de direção e/ou chefia, no 

âmbito da Administração Pública Municipal, adotarão as providências necessárias em seus respectivos âmbitos para conter o 

avanço do COVID-19. Dentre tais providências, destacam-se:  

  

I – Suspensão de eventos com público superior a 20 (vinte) pessoas, incluindose programações esportivas, culturais, 

educacionais e similares;  

  

II – Suspensão de aulas e de demais atividades que estejam subordinadas à Secretaria Municipal da Educação, por tempo 

indeterminado, a partir de 23/03/2020, inclusive creches, estabelecendo-se, entre 18 e 20 de março de 2020, a adoção gradual 

de tal medida, período no qual as escolas da rede municipal funcionarão em caráter excepcional, realizandose orientações, sendo 

a presença de alunos facultativa sem prejuízo de faltas;  

  

III – Suspensão do transporte universitário por tempo indeterminado, valendo-se a partir de 20/03/2020;  

  

IV – Suspensão de concessão de férias aos servidores do Departamento de Saúde Municipal.  
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V – Suspensão do atendimento nos setores do Procon, Acessa SP e Banco do Povo, valendo-se tal medida a partir de 

23/03/2020, devendo-se realizar suas atividades por meio de atendimento remoto, via telefone ou/e e-mail.  

  

VI – O Conselho Tutelar municipal funcionará normalmente, em seu regime de escalas e plantões, devendo os atendimentos 

serem efetivados preferencialmente via telefone e/ou e-mail e, em casos de extrema necessidade de atendimento pessoal e 

localizado, os conselheiros deverão efetuar o atendimento mantendo uma distância mínima de 2 (dois) metros dos atendidos.  

  

VII – O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), deverá adotar medidas de atendimento de forma individualizada 

dos munícipes necessitados à assistência social.  

  

  Artigo 2º - Os servidores públicos municipais abaixo elencados poderão exercer suas atividades mediante teletrabalho. São 

eles:  

  

I – Pertencentes aos grupos de risco mais suscetíveis à contaminação pelo COVID-19, como pessoas acima de 60 anos, gestantes, 

lactantes, hipertensos, diabéticos, imunodepressivos em geral, pessoas em tratamento contra o câncer, portadores de 

cardiopatias, portadores de HIV, bem como dos portadores de doenças respiratórias, além, eventualmente, de outros que 

vierem a ser listados pelas autoridades de saúde oficiais;  

  

II – Que retornaram de viagem de regiões consideradas endêmicas;  

  

III – Demais servidores públicos municipais, desde que a natureza de suas atribuições permita o trabalho remoto sem que ocorra 

prejuízo da eficiência à prestação do serviço público;  
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IV – Os servidores que exercerem suas funções por meio de teletrabalho em regime total ficam dispensados do controle de 

jornada através de ponto biométrico;  

  

V – Os servidores que exercerem suas funções pelo regime do teletrabalho não farão jus à percepção de horas extraordinárias;  

  

VI - Cada setor se organizará, internamente, mediante acompanhamento de seus respectivos superiores, nos casos de 

revezamento de funcionários.  

  

  § 1º. Os servidores descritos no suprarreferido inciso III, a qualquer tempo, por motivos de conveniência da Administração 

Pública, deverão permanecer à disposição para, dentro de seus respetivos horários de trabalho, comparecerem aos serviços 

internos,  sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.  

  

  § 2º. Em casos emergenciais, poderá ocorrer a cessão de servidores que se encontrem nas situações supramencionadas ou 

não, mediante Requisição oficial da área necessitada, para que exerçam suas funções em outros Órgãos municipais.  

  

Artigo 3º - As Chefias dos Departamentos, de modo a reduzir o fluxo e  

aglomeração de pessoas, resguardada a manutenção dos serviços, poderão, no que couber, adotar regime diferenciado de 

horários, desde que se cumpra a carga horária semanal designada em seus respectivos concursos e se obedeça às disposições 

contidas na Consolidação das Leis do Trabalho.  

  

  

Artigo 4º - Fica suspenso, a partir de 23/03/2020, todo o atendimento ao público  

externo, disponibilizando-se canais alternativos para comunicação, como e-mails e telefones, salvo nos casos infracitados 

discriminados no artigo 7º do presente decreto.  
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Parágrafo único. A população poderá entrar em contato com a Administração Pública através dos telefones 

(16) 3944-9100 e (16) 3944-9101, além dos e-mails gabinete@dumont.sp.gov.br e prefeitura@dumont.sp.gov.br.  

  

Artigo 5º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e  

insumos de saúde destinados ao enfrentamento, pelo Departamento Municipal de Saúde, ao COVID-19, nos termos do artigo 

24, inciso IV, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.  

  

Parágrafo único. A dispensa de que se trata o caput deste artigo é temporária,  

perdurando-se apenas enquanto permanecer a pandemia do COVID-19.  

  

Artigo 6º - Aos Órgãos ou Entidades autônomas, bem como ao setor privado do Município, recomenda-se:  

  

I – Suspensão de quaisquer eventos com público superior a 20 (vinte) pessoas;  

  

II – Suspensão das atividades inerentes à Educação, Esportes e Social, como,  

por exemplo, terceira idade.  

  

III – Suspensão da abertura e funcionamento de bares, academias, feiras livres,  

centros culturais, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais com aglomerações de pessoas, ressalvados os 

estabelecimentos comerciais como supermercados, farmácias distribuidoras de gás, postos de combustíveis, clínicas de 

fisioterapia e vacinação, laboratórios de análises e demais estabelecimentos médicos, farmacêuticos e psicológicos.  

Parágrafo único. Os restaurantes poderão funcionar através de atendimento via  

aplicativos, telefone e/ou outros meios de comunicação, objetivando fornecimento de alimentação mediante entrega.   

Artigo 7º As disposições contidas neste decreto não se aplicam ao Departamento Municipal de Saúde, à 

Garagem, à limpeza pública e aos serviços de medição e abastecimento de água e ao Velório municipal, salvo aos 
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pertencentes aos grupos de risco contidos nos inciso I e II do artigo 2º, os quais permanecerão com a 

possibilidade de efetuar o teletabralho.  

§ 1º. O setor de almoxarifado funcionará para atendimento externo das 8:30hs às 12:00hs.  

§ 2º. O setor de coleta de lixo municipal funcionará, enquanto perdurar a  

pandemia do COVID-19, às segundas, quartas e sextas-feiras.   

§ 3º. O setor de compras e licitações funcionará preferencialmente para atender  

aos Departamentos que permanecerão em funcionamento, os quais estão descritos no caput deste artigo, na compra de bens, 

serviços e/ou insumos.   

§ 4º. Cada Setor dos serviços essenciais dispostos no caput deste artigo poderá  

dispor, internamente, sobre outras medidas visando evitar contato pessoal desnecessário, como limitação de pessoas a serem 

atendidas numa mesma vez, por exemplo.  

  

Artigo 8º - As disposições contidas no presente decreto vigorarão por tempo  

indeterminado, podendo ser revogadas a qualquer tempo.  

  

    Artigo 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições contidas no 

decreto 2.159 de 18 de março de 2020.  

  

Prefeitura Municipal de Dumont Aos 19 de março de 

2020.  
Alan Francisco Ferracini  

Prefeito Municipal     
Registrada em arquivo próprio e publicada no Diário Oficial do Município, na mesma data, nos termos da Lei Complementar 131/2009 e Lei Municipal 1.720/2017, transparência 
e publicidade do Município de Dumont.  
  

Luciene J. Freiria Chefe de Seção   
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