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   Decreto nº. 2946/2021 

 

Dispõe sobre: novas medidas de enfrentamento da pandemia decorrente do 

COVID-19, no município de Álvares Machado, quanto ao funcionamento de 

locais especifica, e dá outras providências. 

ROGER FERNANDES GASQUES, Prefeito Municipal de Álvares Machado, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO que o município de Álvares Machado, encontra-se classificada na FASE 01 – 

VERMELHA, denominada ALERTA MÁXIMO no Plano São Paulo; 

CONSIDERANDO a ausência de leitos de UTI e esgotamento das vagas de leitos de enfermaria, 

revelando a necessidade de ampliação de medidas que combatem a aglomeração social;  

DECRETA: 

Art. 1º Além das restrições já dispostas no Plano São Paulo, bem como nos decretos anteriores, nos 

termos do estabelecido na atual classificação do município de Álvares Machado na Fase 01 - Alerta 

Máximo do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica 

proibido o atendimento presencial das seguintes atividades: 

I – os supermercados, mercados, mercearias, casas de carne, sacolões, padarias e sorveterias terão o 

horário de funcionamento limitado até às 20h, de segundas feiras aos sábados. 

II – que fica vedado o funcionamento dos estabelecimentos descritos no inciso anterior aos domingos. 

III – limitar o número de clientes em atendimento, evitando aglomeração de pessoas, fixando a 

permanência em no máximo uma pessoa por grupo familiar. 

Parágrafo único. Fica autorizado o serviço para entrega a domicílio na forma de sistema delivery. 

Art. 2º Fica proibido a realização de celebrações religiosas, realização de missas, cultos e eventos 

religiosos, no município de Álvares Machado. 

 
Art. 3º O não cumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas no presente decreto caracterizará em 

penalidades previstas na legislação federal, estadual e municipal. 

 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos de 02 de março a 14 de 

março de 2021. 

Álvares Machado, em 01 de março de 2021. 

 

ROGER FERNANDES GASQUES 

Prefeito Municipal 
 
 

TÂNIA NEGRI GARCIA 
Diretora de Administração  

 
Registrado e publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra. 
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