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DECRETO Nº 006/2020 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 

CONTÁGIO E DE CONTINGENCIAMENTO DA 

PANDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL 

RESPIRATÓRIA, CAUSADA PELO AGENTE 

CORONAVÍRUS (COVID-19), E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHAÚMA, MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições legais, asseguradas pelo Art.69, incisos III e VI, da Lei Orgânica do Município 

e,  

 

CONSIDERANDO a propagação mundial do vírus Coronavírus (COVID-19) e o 

aumento exponencial e repentino do número de casos confirmados; 

 

CONSIDERANDO o alto índice de transmissão comunitária do vírus em todo o mundo 

e que sua transmissão pode ocorrer por um simples contato próximo de pessoas; 

 

CONSIDERANDO que dentre as recomendações da OMS como medida de proteção e 

de controle do contágio, o distanciamento social a, no mínimo, um metro entre as pessoas 

e a higienização frequente das mãos com produto á base de álcool e água; 

 

CONSIDERANDO as recomendações e medidas adotadas pelo Estado de Minas Gerais, 

que suspendeu as aulas das escolas estaduais de 18 a 22 de Março de 2020; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a segurança da população inhaumense, 

principalmente os idosos, que estão em faixa etária de risco, e que, costumeiramente, são 

responsáveis por cuidarem das crianças para que os pais possam trabalhar; 
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CONSIDERANDO que o município precisa promover medidas preventivas para evitar 

o surgimento e consequentemente a propagação do vírus; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública 

no Município de Inhaúma, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória 

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19). 

 

Art. 2° - Ficam suspensos, no âmbito do Município de Inhaúma do dia 18 a 

20 de Março de 2020, as atividades educacionais em toda rede municipal de ensino, como 

medida de prevenção ao contágio e de contingenciamento, da pandemia de doença 

infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo 

da remuneração dos profissionais da educação. 

 

Art. 3° - Ficam suspensos pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 

publicação deste Decreto, podendo ser prorrogado de acordo com avaliação do quadro 

evolutivo dos riscos da doença no Município: 

 

I - Os atendimentos dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), bem 

como pela Estratégia Saúde da Família (ESF); 

 

II – Consultas eletivas, inclusive as odontológicas; 

 

III - Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos 

grupos Alegria de Viver, FelizIdade, MoviMente, Bordado, Fanfarra, Brincando e 

Aprendendo, Violão, Rádio e Programa Criança Feliz; 
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IV - Eventos de qualquer natureza, governamentais, esportivos, culturais, 

religiosos e políticos, conforme orientação do Ministério da Saúde e da Secretária 

Municipal de Saúde, bem como não sejam concedidas licenças para eventos que causem 

grandes aglomerações e sejam suspensas as concedidas. 

 

Parágrafo único - A vedação de que trata o inciso IV deste artigo abrange 

eventos da Administração Pública Municipal ou por ela autorizados, devendo os órgãos 

e entidades municipais adotar as medidas cabíveis para o cancelamento ou adiamento dos 

mesmos. 

 

Art. 4° - Fica instituída a Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19, de 

caráter deliberativo, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, com competência 

extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo 

Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a 

prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas, se houver. 

 

§ 1º – A Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19 será composto pelos 

seguintes servidores: 

 

I – LUCIANA DOS REIS - Secretária Municipal de Saúde 

 

II – ANDERSON DE MATOS ARAÚJO – Coordenador de Odontologia 

 

III – REJANE PIMENTA DO PRADO - Enfermeira 

 

IV – DEISE LUCIENE CAMPOS – Coordenadora da Atenção Primária 

 

V – WILLYAM COSTA DE MORAIS – Médico do ESF 

 

VI – ALEXANDRA GONÇALVES VIEIRA – Educadora em Saúde 
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§ 2º – A Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19, decidirá sobre a 

implementação das medidas de que trata o caput de acordo com a necessidade de 

contenção e mitigação da epidemia.  

 

Art. 5° - Fica recomendada a adoção das seguintes medidas preventivas pelos 

órgão públicos municipais, bem como pela iniciativa privada e de toda população 

inhaumense, pelo prazo de 15 dias, a partir da publicação deste Decreto, podendo ser 

prorrogado de acordo com a avaliação periódica do quadro evolutivo dos riscos da doença 

no Município: 

 

I – que sempre que possível, preferencialmente, seja adotado o trabalho em 

casa, especialmente no caso de servidores maiores de 60 (sessenta) anos e/ou que se 

enquadrem nos grupos de risco; 

 

II – que sejam adotadas jornadas ou turnos de trabalho alternativos, com o 

objetivo de evitar aglomeração no ambiente de trabalho; 

 

III – que as pessoas com baixa imunidade, portadora de doenças como 

pneumonia, tuberculose, câncer, renais crônicos e transplantados, cardiopatas, diabéticos 

e outros, evite, sair de casa; 

 

IV – que as pessoas sintomáticas não frequentem locais públicos; 

 

V – que seja restrita a entrada de visitantes e acompanhantes nas unidade de 

saúde; 

 

VI – que as pessoas, preferencialmente, realizem atividades físicas ao ar livre 

e sejam suspensas as atividades nas academias; 
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VII – que seja avaliada a necessidade da suspensão das atividades de 

programas e projetos sociais, especialmente quando se tratar de usuários que se 

enquadrem nos grupos de risco; 

 

VIII – que seja respeitada a distância mínima de 1m (um metro) entre as 

mesas dos bares e restaurantes; 

 

IX – que seja intensificada campanha de prevenção ao contágio do novo 

coronavírus em todas as redes sociais. 

 

Art. 6° - Fica dispensada a licitação para aquisição, bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus de que trata este Decreto, nos termos do Art. 4° 

da Lei Federal n° 13.979/2020. 

 

Parágrafo único: Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, com recurso 

do Tesouro Municipal, a realização dos procedimentos necessários para a aquisição de 

insumos como a elaboração dos critérios para sua distribuição, para todos os órgãos que 

compõem a estrutura da Prefeitura Municipal de Inhaúma, visando cumprir as medias 

deste Decreto. 

 

Art. 7° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará 

enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo Coronovírus (COVID-19), 

podendo sofrer alterações de acordo com a evolução do cenário epidemiológico.. 

 

Inhaúma/MG, 17 de Março de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 


