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DECRETO MUNICIPAL Nº 009 /2020 

“Ratifica declaração de SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de 

Pescador, Estado de Minas Gerais, em razão de 

surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – 

Coronavírus, conforme Decreto Municipal 

014/2.020, e dá outras providências”.  

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PESCADOR/MG, no uso das 

atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis vigentes, e;  

Considerando os termos da Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro 

de 2020;  

Considerando os termos do Decreto Estadual nº 113 de 12 de março 

de 2020;  

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

na data de 11 de março de 2020, pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo 

coronavírus (Sars-Cov-2); 

Considerando que, por meio do Decreto Municipal 008/2.020, foi 

declarada Situação de Emergência no Município de Pescador e que há necessidade de se 

desenvolver outras medidas para aprimorar prevenção da crise que a pandemia de Covid-19 

potencialmente está a gerar na saúde e  na economia do país, com reflexos para o nosso 

município; 

DECRETA: 

Art. 1º Fica ratificada a declaração de SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

em Saúde Pública no Município de Pescador em razão de epidemia de doença infecciosa 

viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 – 

1.5.1.1.0, nos termos do Decreto Municipal 008/2.020.  

Art. 2º: Fica instituído o Comitê intersetorial de Enfrentamento ao 

COVID-19, composto por 1 representante de cada Pasta da Administração Pública 

Municipal que se reunirá mediante convocação do Chefe do Poder executivo ou mediante 

requerimento de qualquer um dos seus integrantes, extraordinariamente, e ordinariamente, 

semanalmente, toda segunda-feira, as 11 horas no gabinete do prefeito. 

Art. 3º: Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância nacional e internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), os órgãos da 

Administração Pública Municipal adotarão as orientações e recomendações do Ministério da 
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Saúde e da Organização Mundial de Saúde, bem como das entidades de saúde estadual e 

local, com o objetivo de proteção da coletividade.  

 

Art. 4º: Ficam suspensas: 

 

I – as aulas da Rede de Ensino de Pescador por prazo 

indeterminado; 

 

II – a realização de eventos de massa (governamentais, 

esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais e 

religiosos); 

III – as feiras livres e atividades em organizações não 

governamentais (ONGs) e associações comunitárias; 

 

IV – as reuniões de Conselhos Municipais ou outras formas de 

colegiados, salvo situações específicas devidamente justificáveis; 

 

V – a realização de atendimento ao público nos seguintes órgãos: 

 

a) Sede da Prefeitura Municipal; 

 

b)Secretarias Municipais, exceto na Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

Parágrafo Único: as demandas a serem apresentadas para o 

Poder Público Municipal, poderão ser feitas por meio de e-mail, redes sociais, telefone e 

whatsapp. 

Art. 5º: A prestação de serviços públicos deverá ser avaliada por 

cada Pasta, com normativas específicas, respeitando as peculiaridades de cada serviço e o 

risco envolvido em cada atendimento, mantendo-se as orientações de segurança individual 

e utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), máscara e álcool, com a 

prerrogativa de atendimento mínimo ou suspensão imediata. 



 
 

 
 

 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
             ADM: 2017-2020                                                CNPJ 18.404.962/0001-71 

 
Art. 6º: A chefia imediata de cada órgão poderá dispensar seus 

servidores efetivos, com idade superior a 60 anos, para execução de suas atividades por 

trabalho remoto. 

 

Parágrafo único: A previsão contida no caput deste artigo não se aplica aos profissionais da 

Saúde. 

Art. 7º: No período de suspensão das atividades, os contratos 

temporários poderão ser suspensos, com exceção daqueles imprescindíveis ao 

enfrentamento da pandemia na área da Saúde. 

                                    Art. 8º: A Secretaria Municipal de Saúde deverá articular-se com a 

Polícia Militar do Estado de Militar de Minas Gerais para que se garanta, observados os 

direitos e garantias constitucionais, que as pessoas postas em isolamento por 

determinações médica, por suspeita ou confirmação de infecção pelo Coronavírus, cumpram 

rigorosamente o período imposto de isolamento.   

 Art. 9º: Recomenda-se: 

 

I – o fechamento de academias e templos religiosos pelo prazo de 15 

(quinze) dias a partir do dia 20 de março de 2020, devido à alta 

rotatividade diária de pessoas nestes locais; 

II – às clínicas, consultórios e escritórios privadas que organizem seus 

horários de atendimento de forma a evitar aglomerações de pessoas, 

reforçando as medidas de higienização com a disponibilização de 

álcool gel 70% e EPIs, respeitando as peculiaridades de cada serviço 

e o risco envolvido em cada atendimento; 

III – que sejam reforçadas as medidas de higienização e 

disponibilizados álcool gel 70% em locais de grande circulação de 

pessoas, no comércio em geral. 

Art. 10º: Os serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes e 

bares deverão adotar medidas de prevenção para conter a disseminação do COVID-19. 

Art. 11: Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de 

preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os preços dos insumos 

e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma do inciso III do art. 36 da 

Lei Federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do art. 2º do Decreto 

Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando às penalidades previstas em ambos 

os normativos.  



 
 

 
 

 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
             ADM: 2017-2020                                                CNPJ 18.404.962/0001-71 

 
Art. 12: Os serviços eletivos de saúde serão avaliados por meio de 

normativas específicas, respeitadas as peculiaridades de cada serviço e o risco envolvido 

em cada atendimento. 

Art. 13:  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

    Publique-se na forma da lei. 

Pescador, MG, 19 de março de 2.020. 

 

 

ORLANDO LUCIANO SARTORI 

Prefeito Municipal 


