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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. 
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DECRETO N.º 2.172   
          DE 22 DE ABRIL DE 2020  

  

“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS NO 

MUNICÍPIO DE DUMONT E RESTRINGE O ACESSO DE CLIENTES EM 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DURANTE A SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

  

  

      ALAN FRANCISCO FERRACINI, Prefeito Municipal de Dumont, Estado  

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

  

   CONSIDERANDO, que o Ministério da Saúde recomenda que a população em geral, se precisar sair de casa, passe a utilizar 

máscaras como uma forma de se proteger do novo coronavírus;  

  

   CONSIDERANDO, que quando tínhamos poucos infectados, não fazia sentido todo mundo andar de máscara, e que a 

normalidade de orientações de prevenção se modificam conforme a pandemia avança;  

  

   CONSIDERANDO, que o número de casos cresceu e que boa parte deles são assintomáticos, possibilitando que muitas 

pessoas espalhe o vírus sem saber, e se precisarem sair de casa, o uso de uma máscara evitaria o espalhamento do novo 

coronavírus pelo ambiente;  

  

      DECRETA:  

  

   Art. 1º - A partir de 24 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, torna-se obrigatório o uso de máscaras ou cobertura 

sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços no Município.  
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      § 1º - Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem 

utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz e a boca.  

   § 2º - Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre o uso de máscaras e o número máximo de pessoas 

permitidas ao mesmo tempo dentro do estabelecimento.  

  

   Art. 2º - A partir de 24 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, nos estabelecimentos autorizados a funcionar nos 

termos do art. 7º do Decreto nº 2.162, de 23 de março de 2020, será admitida no máximo uma pessoa a cada treze metros 

quadrados de área de venda, sem prejuízo das demais medidas de prevenção ao contágio e contenção da propagação de 

infecção viral relativa à COVID-19 já adotadas.  

   § 1º - O disposto no caput não se aplica aos serviços de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais, os quais deverão assegurar 

um raio mínimo de dois metros entre as pessoas e atender às demais normas da Vigilância Sanitária.  

   § 2º - Somente será admitida uma pessoa adulta por carrinho ou cesta de compras, sendo proibida a entrada de crianças, 

mesmo que acompanhada.  

   § 3º - A entrada de clientes deverá ser higienizada e controlada por uma das seguintes formas:  

I – método eletrônico;  

II– entrega de cartão numerado na entrada devidamente higienizado com álcool em gel ou produto similar;  

III – procedimento equivalente que garanta o controle de circulação de pessoas.  

   § 4º - Os estabelecimentos deverão alertar os clientes quanto ao atendimento das medidas de distanciamento social 

estabelecidas neste decreto e manter a fiscalização das regras aplicáveis.  

  

   Art. 3º - O descumprimento do disposto neste decreto acarretará o recolhimento e a suspensão do Alvará de Localização e 

Funcionamento, além da responsabilização administrativa, civil e penal nos termos da legislação vigente.  

  

      Parágrafo único: Enquanto perdurar a Situação de Emergência em  

Saúde Pública, a Vigilância Sanitária do Município fica autorizada a recolher o Alvará de Licença e Funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto neste decreto.  
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   Art. 4º - As atividades de caráter essencial definidas pelo Decreto federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, poderão ter 

seus parâmetros de funcionamento alterados conforme monitoramento da Vigilância Sanitária, com a consequente alteração de 

diretrizes de fiscalização.  

  

      Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

  

  

  

  

Prefeitura Municipal de Dumont Aos 22 de abril de 

2020.  
  

  

  

  

  

  

Alan Francisco Ferracini   
Prefeito Municipal  

    
Registrada em livro próprio e publicada por afixação, no local de costume, na sede da Prefeitura Municipal, na mesma data, nos termos do artigo 92, da Lei Orgânica do 
Município de Dumont.  
  

Luciene J. Freiria Chefe de Seção   
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LEI Nº 1.809  
DE 22 DE ABRIL DE 2020.  

  

“Autoriza o Poder Executivo municipal a distribuir ‘kits de alimentos’ aos alunos 
da rede pública municipal de ensino, como forma de reestabelecer  o 

 serviço  essencial  de alimentação escolar durante o período de 
suspensão das aulas presenciais”.  

  

  

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUMONT, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

    

    FAZ SABER que a Câmara Municipal de Dumont, Estado de São Paulo,  

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte;  

  

                    LEI:   
  

Art. 1º - Considerando que o Decreto Municipal nº 2162, de 23 de março  

de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública no âmbito do Município de Dumont e suspendeu as aulas e de demais 

atividades que estejam subordinadas à Secretaria Municipal da Educação, por tempo indeterminado,  o Poder Executivo 

municipal fica autorizado,  excepcionalmente, a distribuir ‘kits de alimentos’ aos alunos da rede pública municipal de ensino, 

como forma de reestabelecer o serviço essencial de alimentação escolar enquanto perdurar a suspensão das aulas presenciais.  

Art. 2º. Os ‘kits de alimentos’, destinados exclusivamente aos alunos  

matriculados na rede pública municipal de ensino, devem ser compostos por itens essenciais à sua alimentação, em quantidade 

proporcional àquela ordinariamente consumida como merenda escolar, correspondente à periodicidade da sua distribuição.  

Art. 3º. Para a distribuição dos ‘kits de alimentos’, o Poder Executivo  

adotará:  
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I - divulgação efetiva e suficiente a garantir que os responsáveis legais  

pelos alunos sejam informados sobre data, local e forma de distribuição dos “kits de alimentos”;   

II - medidas de controle de entrega, por meio da identificação do  

responsável legal e do aluno beneficiário;  

III - protocolos sanitários, especialmente o uso de equipamentos de  

proteção individual por servidores; e  

IV - organização da distribuição de modo a assegurar o distanciamento  

entre os indivíduos e evitar a aglomeração de pessoas.  

Parágrafo único. Deverá ser conferida ampla publicidade sobre o  

fornecimento dos alimentos, de forma a garantir que aqueles que dela necessitem tenham conhecimento de tal benefício, e 

realizar o controle efetivo da alimentação escolar entregue, no qual deverá constar a data, o local e aluno contemplado, a fim 

de assegurar a regularidade do fornecimento.  

Art. 4º. Ação conjunta e intersetorial, no âmbito do Poder Executivo  

municipal, identificará e acompanhará casos de alunos em situações especiais, a fim de assegurar o seu acesso aos ‘kits de 

alimentos’.   

Art. 5º. Tendo em vista que a elaboração do cardápio é atividade  

privativa do nutricionista que assume a responsabilidade técnica pela alimentação escolar, o planejamento e a definição dos 

gêneros alimentícios que deverão compor as refeições ou os kits deve ser realizado pelo profissional.  

Art. 6º. Na aquisição dos gêneros que comporão os ‘kits de alimentos’,  

o Poder Executivo buscará preservar os contratos de fornecimento já firmados e vigentes.   
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 Art.  7º.  O  Poder  Executivo  assegurará  amplo  acesso  e  

acompanhamento ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e ao Conselho Municipal de Educação (CME), garantindo a 

efetividade do controle social, da publicidade e da transparência das medidas adotadas para o cumprimento desta Lei.  

Art. 8º. Fica autorizada a doação, pelo Poder Executivo, de alimentos  

perecíveis que eventualmente estejam em estoque e cuja validade não permita a distribuição aos alunos da rede pública 

municipal em tempo hábil para o seu consumo em condições de qualidade e segurança nutricional.  

§ 1º. A finalidade da doação é o aproveitamento dos alimentos perecíveis  

para atendimento à comunidade, evitando o descarte e decorrente desperdício, independentemente do recurso utilizado para 

sua aquisição.   

§ 2º. A doação prevista no caput deve priorizar entidades sem fins  

lucrativos cujo público alvo seja a criança em idade escolar, inclusive em serviço de acolhimento institucional ou outras formas 

de atendimento social.  

Art. 9º. Normas complementares, tendentes à efetivação das medidas  

previstas nesta Lei, poderão ser dispostas em Decreto do Poder Executivo.  

Art. 10º. As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das  

dotações orçamentárias específicas para manutenção do serviço de alimentação escolar.  

Parágrafo único. Fica autorizada, em caso de necessidade, a  

suplementação das dotações previstas no caput, por Decreto do Poder Executivo.  

Art. 11º. Com fundamento no art. 73, § 10º da Lei Federal n. 9.504/97,  
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aprovada a lei e iniciada a sua execução, será encaminhado ofício ao Representante do Ministério Público Eleitoral para que o 

mesmo, se assim entendendo necessário, promova o acompanhamento da execução financeira e administrativa conforme 

estabelece a legislação eleitoral.  

Art. 12º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando  

disposições contrárias, com vigência vinculada ao período de suspensão das aulas presenciais nas unidades escolares da rede 

pública municipal de ensino.  

  

  

  

Prefeitura Municipal de Dumont  
Aos 22 de Abril 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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