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DECRETO N.º 2.746, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
(Republicado em 23 de março de 2020)

Declara Situação de Emergência em Saúde
Pública que especifica; estabelece medidas de
prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento, no âmbito do Município de
Cabeceira Grande, da pandemia de doença
infecciosa viral respiratória (Covid-19/Novo
Coronavírus) e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas
pelos artigos 76, inciso III, 77, inciso XII, e 120, inciso I, alínea “n”, da Lei Orgânica do
Município c/c o disposto no Decreto n.º 2.535, de 29 de março de 2019 (Regimento Interno
da Prefeitura de Cabeceira Grande – Ricab), e
CONSIDERANDO a classificação do coronavírus (Covid-19) como
pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no dia 11 de março de 2020,
CONSIDERANDO o disposto na Portaria n.° 356, de 11 de março de 2020,
editada pelo Ministério da Saúde, que promove a regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas para
enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (Covid-19),
CONSIDERANDO a Situação de Emergência em Saúde Pública declarada
pelo Governo do Estado de Minas Gerais por meio do Decreto n.º 113, de 12 de março de
2020, em razão de surto de doença respiratória (Covid-19), bem como das medidas para seu
enfrentamento previstas na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n.° 47.886, de 15 de
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e
contingenciamento no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (Covid-19), dentre outras medidas,

(Fls. 2 do Decreto n.º 2.746, de 17/3/2020)

CONSIDERANDO as orientações e recomendações provenientes da
Gerência Regional de Saúde de Unaí em reunião técnica ocorrida no último dia 16 de março
na cidade de Unaí (MG), que contou com participação de representantes do Município de
Cabeceira Grande,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada, no âmbito do Município de Cabeceira Grande,
Situação de Emergência em Saúde Pública, em razão de pandemia de doença infecciosa
viral respiratória – Covid-19, causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 –
1.5.1.1.0, durante 90 (noventa) dias, prorrogável, se necessário, por igual período, em
conformidade com o disposto no Decreto Estadual n.° 113, de 12 de março de 2020, e com a
classificação da precitada doença, como pandemia, pela Organização Mundial de Saúde –
OMS.
Art. 2° Este Decreto estabelece, também, medidas de prevenção ao contágio e
de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Município de Cabeceira Grande, da
pandemia de doença infecciosa viral respiratória (Covid-19/Novo Coronavírus), em
conformidade com o disposto no Decreto Estadual n.° 47.886, de 15 de março de 2020 e na
Portaria n.° 356, de 11 de março de 2020, editada pelo Ministério da Saúde.
Art. 3º Para dar efetividade ao disposto neste Decreto, ficam estabelecidas as
seguintes medidas:
I – suspensão, por 15 (quinze) dias, do fornecimento de transporte
ambulatorial de pacientes para o Distrito Federal relacionado a consultas eletivas, exames e
outros procedimentos, ressalvados os deslocamentos e remoções de emergência em saúde
pública, aqueles vinculados a transportes de pacientes que se submetem a tratamento de
hemodiálise, oncologia e de alto risco (gestantes) e outros deslocamentos extraordinários
assim considerados pela Secretaria Municipal da Saúde, podendo a medida se estender para
outras localidades, inclusive em que houver transmissão comunitária ou local do agente
Coronavírus (Covid-19), conforme declarado por autoridade pública competente, sendo que
nos casos dos deslocamentos que subsistirem deverá ser disponibilizado, dentro dos
veículos, gel hidroalcóolico (álcool gel) a 70% (setenta por cento), para higienização pelos
profissionais e pacientes e, se necessário, utilização de máscaras cirúrgicas;
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II – suspensão, a partir de 17 de março de 2020, por prazo indeterminado, das
atividades educacionais em todas as instituições da Rede Municipal de Ensino, em caráter
emergencial diante da pandemia infectocontagiosa, o que será compensado por meio de
antecipação do recesso escolar do mês de julho de 2020, sendo o remanescente por
reposições ou, alternativamente, com redução de dias letivos, ante a situação de calamidade
e emergência, desde que haja autorização pelo Ministério da Educação ou pela Secretaria de
Estado da Educação de Minas Gerais, observado, obrigatoriamente, o disposto no parágrafo
1º deste artigo, podendo, se possível, a critério da Secretaria Municipal da Educação, serem
ofertadas trabalhos escolares e atividades pedagógicas à distância, por meio de tecnologia;
(Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
III – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no âmbito do Município de
Cabeceira Grande, de eventos coletivos, de qualquer natureza, que exijam licença/alvará do
Poder Executivo, sendo que no caso de eventos que não necessitam dessa exigência,
recomenda-se igualmente a suspensão para evitar aglomerações de pessoas; (Nova redação
dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
IV – suspensão, por 15 (quinze) dias, de atividades sociais vinculadas a grupos
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV gerido pela Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, relacionadas a todas as faixas etárias;
(Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
V – suspensão, por 15 (quinze) dias, de participação de servidores públicos da
administração direta e indireta do Poder Executivo em congressos, seminários e eventos
oficiais congêneres custeados com recursos públicos (diárias, inscrições etc), notadamente
para localidade em que houver transmissão comunitária ou local do agente Coronavírus
(Covid-19), conforme declarado por autoridade pública competente, ressalvados casos
excepcionais autorizados justificadamente pelo Prefeito;
VI – disponibilização de gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento), por
meio de dispensadores/dispenser apropriados, e papel toalha em todas as repartições
públicas do Município de Cabeceira Grande, bem como em todos os veículos da frota
oficial, inclusive veículos do transporte escolar contratados ou de execução direta pela
Prefeitura e em veículos vinculados à Secretaria Municipal da Saúde, e cuja aquisição, se
necessário, poderá ser desencadeada de forma emergencial, na forma da lei;
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VII – disponibilização de máscaras cirúrgicas nas unidades básicas de Saúde
do Município de Cabeceira Grande, com priorização para o uso por profissionais de saúde e
pacientes, inclusive em remoções de emergência, desde que recomendável o uso,
considerando, ainda, a necessidade de utilização de luvas, gorros, aventais, jalecos e outros
equipamentos de proteção individual dos profissionais da saúde;
VIII – criação de rotina de higienização e lavagem das mãos com água e sabão
nas instituições da Rede Municipal de Ensino após a retomada das atividades suspensas na
forma do inciso II deste artigo, no mínimo 3 (três) vezes ao dia, sendo na chegada, antes das
refeições e na saída e/ou em caso de sujidade aparente;
IX – criação de sistema de escalonamento nos intervalos/recreios das
instituições da Rede Municipal de Ensino de modo a evitar aglomerações em ambientes
comuns na instituição educandária;
X – instituição de medidas e trabalhos educativos e pedagógicos nas
instituições da Rede Municipal de Ensino de modo a promover a conscientização aos alunos
acerca de inúmeros aspectos do Coronavírus;
XI – intensificação da higienização e limpeza das repartições públicas,
especialmente em pisos, maçanetas e sanitários com gel hidroalcóolico a 70% (setenta por
cento) ou solução de água sanitária, bem como, com produto próprio, em teclados de
computadores, com priorização para higienizações e desinfecções no âmbito das unidades
básicas de saúde, notadamente de equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas,
como estetoscópios, aparelho para aferição de pressão arterial e termômetro, que deverão
ser limpos e desinfetados com o precitado gel hidroalcóolico a 70%;
XII – intensificação da higienização, limpeza e desinfecção das superfícies
internas de veículos da frota oficial, especialmente os veículos vinculados à Secretaria
Municipal da Saúde, com priorização para aqueles que são utilizados em deslocamentos
para localidades com casos confirmados de Coronavírus ou com transmissão comunitária ou
local declarada por autoridade pública competente;
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XIII – disponibilização de lenços descartáveis, nas unidades básicas de saúde,
para higienização nasal nas salas de espera, bem como lixeiras com acionamento por pedal
para o descarte de lenços, e, ainda, dispensadores com gel hidroalcóolico a 70% (setenta por
cento) em locais estratégicos nas unidades básicas de saúde;
XIV – adoção de esforço concentrado pelas equipes da Estratégia Saúde da
Família – ESF de modo a promover busca ativa a todos os idosos, com produção de
relatório periódico a ser encaminhado ao colegiado previsto no artigo 4º deste Decreto;
XV – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de eventos esportivos
realizados em espaços públicos, exceto se realizados sem presença de público, bem como do
fornecimento de transporte para atletas participarem de competições externas para outras
localidades, extensivamente a outros deslocamentos alheios e particulares;
XVI – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de inaugurações ou
lançamentos de obras públicas em locais fechados, com elevada aglomeração de pessoas,
assim compreendida como o público superior a 100 (cem) pessoas;
XVII – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de audiências públicas e
eventos promovidos pelo Poder Executivo;
XVIII – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de celebrações religiosas
ou congêneres com potencial de aglomerar pessoas, de quaisquer denominações, fé, culto ou
credo; (Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
XIX – com observância obrigatória do disposto no parágrafo 1º deste artigo,
fixação, em caráter extraordinário, do expediente administrativo dos órgãos e unidades
administrativas da Prefeitura de Cabeceira Grande, em turno único e ininterrupto, de 6 (seis)
horas diárias, de 7h (sete horas) às 13h (treze horas), nos dias 23, 30 e 31 de março de 2020,
com rigoroso controle e aferimento do ponto, ressalvados os serviços essenciais, como a
Secretaria Municipal da saúde e os órgãos a ela vinculados, os serviços de intervenções
viárias rurais, os serviços urbanos, coleta de lixo que conservam os expedientes, plantões e
escalas normais, bem como o calendário e horário letivos próprios, o projeto Casa Lar, e
outras situações pontuais decididas pelo Prefeito, inclusive relacionadas a obras prioritárias
de execução direta; (Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
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XX – com observância obrigatória do disposto no parágrafo 1º deste artigo,
além da redução horária de que trata o inciso XIX, instituição de sistema de rodízio e
revezamento funcional nos dias 23, 30 e 31 de março de 2020, assim compreendido o
trabalho presencial dia sim/dia não, na forma de escala a ser definida por cada Secretaria,
desde que preservado número mínimo de servidores por setor, e nos dias em que o trabalho
não se der presencialmente, havendo possibilidade técnica e operacional, cada Secretário
deverá requisitar ao Setor de Tecnologia da Informação da Prefeitura a implantação de
trabalho remoto/teletrabalho para servidores selecionados, observando-se, no que couber, o
disposto na Deliberação Comitê Extraordinário Covid-19 n.º 2, de 16 de março de 2020, do
Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de Minas Gerais; (Nova redação dada pelo
Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
XXI – promoção de atendimento ao público, tanto quanto possível, de forma
individualizada por meio de agendamento prévio telefônico ou eletrônico para evitar
aglomerações e filas de espera; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de
2020)
XXII – adoção, por parte da Secretaria Municipal da Administração, do
Pregão Eletrônico para abranger licitações públicas destinadas a aquisições e contratações
comuns, evitando-se, tanto quanto possível, o sistema de pregão presencial, que, a continuar
sendo desencadeado, deverá contemplar apenas aquisições e contratações consideradas
urgentes e prioritárias, pelo prazo de 15 (quinze) dias, cujas sessões serão,
preferencialmente, fixadas fora do horário de expediente extraordinário previsto no inciso
XIX, ressalvadas as sessões anunciadas previamente e os certames de maior envergadura
que têm potencial de atrair maior número de proponentes e com tempo elevado de duração,
com adoção, no entanto, de medidas preventivas, especialmente as seguintes:
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
a) observância, na disposição e organização do assento para os licitantes, a
distância mínima de 1m (um metro) entre as cadeiras; (Acrescentado pelo Decreto n.°
2.748, de 18 de março de 2020)
b) disponibilização de gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) para
higienização de todos os servidores e licitantes; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de
18 de março de 2020)
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c) utilização de máscaras cirúrgicas em caso de necessidade de uso por algum
licitante ou servidor; e (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
d) restrição à participação na sessão do certame dos servidores do setor e dos
licitantes, limitando-se à presença apenas das pessoas essenciais para o seu
desenvolvimento. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
XXIII – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de reuniões e eventos dos
Conselhos Municipais, de todas as áreas e vinculações, ressalvadas reuniões de caráter
absolutamente extraordinário devidamente justificadas; (Acrescentado pelo Decreto n.°
2.748, de 18 de março de 2020)
XXIV – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, da concessão do benefício
eventual sob modalidade Auxílio-Passagem, gerido pela Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Social e Cidadania, para localidades em que em que houver transmissão
comunitária ou local do agente Coronavírus (Covid-19), atestada por autoridade
competente; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
XXV – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, da expedição de carta de
viagem do idoso nos níveis intermunicipal e interestadual, para localidades em que houver
transmissão comunitária ou local do agente Coronavírus (Covid-19), atestada por autoridade
competente; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
XXVI – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de visitações aos acolhidos
da unidade de Acolhimento Institucional sob modalidade Casa Lar, gerida pela Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, cujos contatos, por parte dos familiares,
poderão se dar por meio telefônico, inclusive chamadas de vídeos e congêneres;
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
XXVII – suspensão, por prazo indeterminado, dos serviços e atendimentos do
Posto de Identificação e Junta do Serviço Militar para pessoas não residentes e nem
domiciliadas no Município de Cabeceira Grande (expedição de carteiras de identidade etc),
sendo que para os cidadãos residentes e domiciliados, comprovadamente, no Município de
Cabeceira Grande os precitados atendimentos e serviços deverão ser prestados por meio de
agendamento prévio para evitar aglomerações, cujo contato dar-se-á através dos seguintes
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contatos telefônicos: 38 3677 – 8040 e 38 99940 – 9287; (Acrescentado pelo Decreto n.°
2.748, de 18 de março de 2020)
XXVIII – implantação de barreiras preventivas sanitárias de triagens em
estradas estratégicas de acesso ao Município de Cabeceira Grande, em parceria com a
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, com participação de profissionais da área da
saúde, como Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem que, com o auxílio de policiais
militares, abordarão as pessoas que desejarem ingressar no território local para avaliação
prévia das condições de cada transeunte, com aferimento de temperatura e outros
procedimentos dentre eles o preenchimento de questionário e de termo de isolamento
preventivo domiciliar com modelos a serem aprovados pelo comitê local e pela Secretaria
Municipal da Saúde, sendo que as decisões dos profissionais, após cada abordagem, serão
tomadas em observância aos protocolos oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março
de 2020)
XXIX – acionamento de sirene para dispersar aglomerações de pessoas por
meio de operação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; (Acrescentado pelo
Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
XXX – suspensão, a partir de 21 de março de 2020 até 31 se março de 2020,
de licenças/alvarás de localização e funcionamento emitidos para atividades com potencial
de aglomeração de pessoas, em especial: (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
a) bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência, quiosques,
sorveterias e estabelecimentos congêneres, sendo permitido, exclusivamente, a prestação do
serviço por meio da utilização do sistema de delivery (tele entrega), devendo tais
estabelecimentos permanecerem com as portas fechadas para o público presencial;
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
b) feiras livres e leilões; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
c) academias; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de
2020)
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d) boates, casas noturnas e congêneres; e (Acrescentado pelo Decreto n.°
2.749, de 21 de março de 2020)
e) clubes e hotéis-fazenda. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
XXXI – suspensão da concessão de férias regulamentares e licenças-prêmios a
profissionais da área de saúde enquanto perdurar a situação de emergência de que trata este
Decreto para esforço concentrado e sincronizado das medidas aqui previstas;
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
XXXII – afastamento compulsório, por 30 (trinta) dias, de servidores públicos
que estejam com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e de servidoras grávidas,
ambas situações da área de saúde, que deverão observar o isolamento domiciliar preventivo
e o sistema de tele trabalho na forma do disposto no parágrafo 1° deste artigo;
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
XXXIII – suspensão, pelo prazo de 30 (trinta) dias, do corte de fornecimento
de água pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Cabeceira Grande – Sanecab, religação
do fornecimento eventualmente interrompido anteriormente e prorrogação, por 30 (trinta)
dias, da data de vencimento das faturas vincendas nos meses de março e abril de 2020,
tendo em vista os impactos econômicos das medidas anunciadas por todas as esferas
governamentais, bem como a necessidade de propiciar a toda a população a medida de
higienização básica como prevenção ao contágio e enfrentamento ao Coronavírus;
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
XXXIV – como medida para permitir o recolhimento domiciliar preventivo e
distanciamento social e a observância obrigatória do disposto no parágrafo 1º deste artigo,
adoção da antecipação de feriados municipais não religiosos e pontos facultativos de que
trata o Decreto n.º 2.637, de 4 de novembro de 2019, aplicando-se, por analogia, o disposto
no inciso IV do artigo 3º e o artigo 13 da Medida Provisória n.º 927, de 22 de março de
2020, e, com isso, ficam antecipados, para o usufruto nos dias 24 a 27 de março de 2020, os
feriados municipais e pontos facultativos que decairão nos seguintes dias, ressalvados os
serviços considerados essenciais, especialmente da área de saúde pública, os serviços de
coleta de lixo, os serviços emergenciais de assistência social, área de processamento da
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folha de pagamento, o setor financeiro, o projeto Casa Lar, o Conselho Tutelar e
intervenções viárias e serviços rurais, entendido que, no caso de feriados municipais
antecipados, é de observância obrigatória para o Poder Público e a iniciativa privada:
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
a) 9 de abril, Ponto Facultativo, antecipado para o dia 24 de março de 2020;
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
b) 12 de junho de 2020, Aniversário do Distrito de Palmital de Minas,
antecipado para o dia 25 de março de 2020; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.750, de 23
de março de 2020)
c) 22 de outubro de 2020, Data Magna do Município (Aniversário da
Cidade/Dia do Município), antecipado para o dia 26 de março de 2020; e (Acrescentado
pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
d) 23 de outubro de 2020, Antecipação do Ponto Facultativo do Dia do
Servidor Público Municipal, antecipada para o dia 27 de março de 2020. (Acrescentado
pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
XXXV – suspensão de procedimentos e atendimentos eletivos e aqueles
considerados não urgentes e não emergenciais, nas unidades básicas de saúde, com o
aproveitamento dos profissionais da área de saúde com serviços suspensos por meio da
realocação e remanejamento funcional de que trata o artigo 3º-C deste Decreto, preservados
os procedimentos e atendimentos considerados urgentes e de emergência em saúde pública,
na forma a ser definida pela Secretaria Municipal da Saúde; (Acrescentado pelo Decreto
n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
XXXVI – adoção de sistema de vacinação domiciliar, na forma a ser
organizada pela Secretaria Municipal da Saúde, com relação à primeira fase da Campanha
de Vacinação contra a Gripe de modo a evitar o comparecimento, às unidades básicas de
saúde, de pessoas idosas, grupo de risco do Coronavírus, o que deverá ser divulgado
amplamente pela Secretaria Municipal da Saúde; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.750, de
23 de março de 2020)
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XXXVII – adoção de sistema de entrega em domicilio, por profissionais da
saúde, de receitas de medicamentos de uso contínuo, bem como de entrega de
medicamentos da Farmácia Básica (Farmacinha), cujos contatos para requisição de receitas
e medicamentos dar-se-ão por meio telefônico ou eletrônico, o que deverá ser divulgado
amplamente pela Secretaria Municipal da Saúde; e (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.750,
de 23 de março de 2020)
XXXVIII – como medida para evitar aglomerações de pessoas, restrição ao
número máximo de 10 (dez) pessoas por bloco de acesso rotativo a velórios, bem como
limitando tais velórios ao prazo máximo de 3h (três horas) de duração, devendo haver
observância às recomendações de distanciamento social, higienização com gel
hidroalcóolico a 70% (setenta por cento), dentre outras medidas e cautelas. (Acrescentado
pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
§ 1º As medidas previstas nos incisos II, XIX e XX deste artigo se
condicionam à necessidade de isolamento domiciliar preventivo dos servidores por elas
abrangidos, de modo que nos dias em que o servidor estiver impossibilitado de comparecer,
presencialmente, ao trabalho (em razão da suspensão das atividades educacionais, redução
de carga horária e sistema de rodízio/revezamento), deverá ocorrer o isolamento domiciliar
preventivo visando evitar e prevenir o contágio e a disseminação do coronavírus (Covid19), levando-se, todavia, à conta de falta/ausência ao trabalho decorrente de viagens a
passeios e imotivadas durante esse período, inclusive a localidades em que houver
transmissão comunitária ou local do agente Coronavírus (Covid-19), atestada por autoridade
competente, ressalvados deslocamentos excepcionais e previamente comunicados, sendo
que, no caso da suspensão das atividades educacionais, recomenda-se aos pais de alunos que
evitem, durante tal suspensão, viagens a passeios e imotivadas com os discentes objetivando
o atingimento da mesma finalidade (evitar e prevenir o contágio e disseminação). (Nova
redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
§ 2º Para compensar a medida prevista no inciso II deste artigo (suspensão de
atividades educacionais), a família que necessitar de provisão alimentar em decorrência da
ausência de alimentação escolar em favor de alunos necessitados/em situação de
vulnerabilidade social, no precitado período de suspensão, poderá requisitar o benefício
eventual emergencial sob a modalidade Cesta Básica, o qual será apreciado, em caráter de
urgência, pela área técnica das unidades (sede e Distrito de Palmital de Minas) do Centro
de Referência de Assistência Social – Cras vinculado à Secretaria Municipal do
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Desenvolvimento Social e Cidadania, que, aquiescendo a concessão, se cumpridos os
requisitos legais, firmará, por meio de Assistente Social, o competente parecer social. (Nova
redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
§ 3º Os prazos fixados nos incisos deste artigo poderão ser revistos, a qualquer
tempo, inclusive prorrogados. (Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de
março de 2020)
§ 4º Sem prejuízo das medidas previstas neste artigo, o servidor público da
administração direta e indireta do Poder Executivo que retornar de viagem de local em que
houver transmissão comunitária ou local do agente Coronavírus (Covid-19), conforme
declarado por autoridade pública competente, fica impedido de se apresentar ao seu órgão
de trabalho por: (Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
I – 14 (quatorze) dias corridos contados do retorno da viagem se apresentar
sintomas característicos da doença; ou (Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18
de março de 2020)
II – 7 (sete) dias corridos contados do retorno da viagem se não apresentar
sintomas característicos da doença, desde que assim decorra de recomendação médica.
(Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
§ 5º O servidor deverá comunicar prontamente a situação à sua chefia
imediata, com comprovação do atestado médico que poderá ser enviado por meio
eletrônico, cuja chefia determinará a adoção das medidas necessárias, para, sendo possível,
viabilizar a realização do trabalho remoto/teletrabalho/home office, sem prejuízo da
remuneração. (Nova redação dada pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
§ 6º Na impossibilidade de realizar o trabalho de que trata o parágrafo 5º deste
artigo, a frequência do servidor será abonada, desde que observado o preceito de isolamento
domiciliar preventivo na forma prevista no parágrafo 1º deste artigo. (Nova redação dada
pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
§ 7º No âmbito das medidas de que trata este artigo, os bares, restaurantes,
lanchonetes, pizzarias e estabelecimentos congêneres deverão observar, na disposição e
organização de suas mesas, a distância mínima de 2m (dois metros) entre elas, bem como as
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seguintes recomendações e medidas preventivas: (Revogado pelo Decreto n.° 2.750, de 23
de março de 2020)
I – disponibilização de gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) na entrada
e no interior dos estabelecimentos para uso pelos clientes, empregados e demais pessoas
presentes; (Revogado pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
II – intensificação de medidas de higienização e desinfecção dos espaços
internos e superfícies dos estabelecimentos; e (Revogado pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de
março de 2020)
III – intensificação de ventilação nos ambientes dos estabelecimentos.
(Revogado pelo Decreto n.° 2.750, de 23 de março de 2020)
§ 8º Nos eventos abertos que eventualmente ainda sejam permitidos
recomenda-se a distância mínima de 1m (um metro) entre as pessoas. (Acrescentado pelo
Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
§ 9º Havendo necessidade, poderá ser desencadeada a contratação de pessoal
sob o Regime de Contratação Temporária, com fundamento no inciso II do artigo 3º c/c o
disposto no parágrafo 1º do citado artigo 3º e, ainda, no artigo 4º, todos da Lei n.º 459, de 6
de abril de 2015. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.748, de 18 de março de 2020)
§ 10. A suspensão a que se refere o inciso XXX deste artigo não se aplica aos
seguintes estabelecimentos: (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de
2020)
I – farmácias e drogarias; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
II – supermercados, mercearias, mercados, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos; (Acrescentado pelo
Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
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III – lojas de venda de alimentação para animais; (Acrescentado pelo Decreto
n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
IV – distribuidoras de gás; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
V – lojas de venda de água mineral; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749,
de 21 de março de 2020)
VI – padarias; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de
2020)
VII – postos de combustível; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
VIII – oficinas mecânicas; e (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
IX – agências bancárias e similares. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749,
de 21 de março de 2020)
§ 11. Os estabelecimentos referidos nos incisos I a IX do parágrafo 10 deste
artigo deverão adotar as seguintes medidas: (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21
de março de 2020)
I – intensificar as ações de higienização e limpeza; (Acrescentado pelo
Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
II – disponibilizar produtos antissépticos aos seus clientes, com destaque para
gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento); (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21
de março de 2020)
III – evitar aglomerações e fluxos de pessoas no interior e no exterior dos
estabelecimentos, com adoção de atendimento por bloco, com manutenção de
distanciamento social entre as pessoas, adoção do sistema de delivery (tele entrega); e
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
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IV – divulgar informações acerca da Covid-19 e das medidas de prevenção.
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
§ 12. Fica determinada a manutenção das seguintes atividades: (Acrescentado
pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
I – tratamento e abastecimento de água; (Acrescentado pelo Decreto n.°
2.749, de 21 de março de 2020)
II – assistência médico-hospitalar; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de
21 de março de 2020)
III– funerárias; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de
2020)
IV– coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e
demais atividades de saneamento; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março
de 2020)
V – processamento de dados; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21
de março de 2020)
VI – segurança privada; (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
VII – serviços bancários; e (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
VIII – imprensa. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de
2020)
§ 13. Os estabelecimentos relativos à comercialização de materiais de
construção civil poderão manter os serviços de venda de materiais por meio de contato
remoto, tais como telefone, sites, e-mails, redes sociais dentre outros. (Acrescentado pelo
Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
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§ 14. As manicures, pedicures, cabelereiros, barbearias e similares deverão
seguir as medidas previstas nos incisos I, II e IV do parágrafo 11 deste artigo, porém o
atendimento presencial deverá ficar limitado a um cliente por vez, sem sala de espera,
adotando-se o sistema de agendamento. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
§ 15. Além das medidas previstas nos incisos I, II, III e IV do parágrafo 11
deste artigo, os estabelecimentos descritos nos incisos I e II do parágrafo 10 deste artigo
deverão limitar a venda de seus produtos para impedir a formação de estoque desarrazoada
de produtos por parte dos consumidores e evitar desabastecimentos prejudiciais à
coletividade. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
§ 16. Para dar efetividade ao disposto no parágrafo 15 deste artigo, em caso de
denúncias sobre aumento abusivo de preços, sem justa causa, de quaisquer produtos e
serviços, inclusive os relacionados ao enfrentamento da Covid-19, estas serão encaminhadas
a órgãos de proteção do consumidor, sem prejuízo de reclamação no site
www.consumidor.gov.br. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
§ 17. Além das medidas previstas nos incisos I, II, III e IV do parágrafo 11
deste artigo, os estabelecimentos descritos no II do parágrafo 10 deste artigo deverão
(supermercados, mercearias, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e
centros de abastecimento de alimentos), deverão estabelecer o primeiro horário de
funcionamento como prioritário para pessoas com deficiências, pessoas com idade acima de
60 (sessenta) anos, às gestantes e pessoas com crianças de colo, e os horários subsequentes
para atendimento ao público em geral por blocos, entendido que a formação de filas em tais
estabelecimentos deverão ser organizadas de forma que os clientes mantenham entre si
distanciamento mínimo de 2m (dois metros), bem como que haja recomendação expressa
para que apenas uma pessoa do grupo familiar compareça aos estabelecimentos, evitandose, tanto quanto possível, embora sopesado o atendimento prioritário o comparecimento de
pessoas idosas, grávidas, crianças e outras pessoas em grupos de risco do coronavírus.
(Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
§ 18. As pessoas praticantes de caminhadas esportivas/lazer deverão efetuar
essa prática de forma individualizada, evitando a atividade em grupos, e mantendo-se
distanciamento preventivo de 2m (dois metros) para as demais pessoas. (Acrescentado pelo
Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
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§ 19. As agências bancárias e estabelecimentos lotéricos e postais deverão
priorizar o atendimento remoto, sendo que no caso de atendimento presencial, o mesmo
deverá se dar de forma contingenciada, em bloco de 10 (dez) em 10 (dez) pessoas com
distanciamento de 2m (dois) metros entre os clientes, inclusive nas filas internas e externas,
para evitar aglomeração, além de anteder às recomendações de prevenção, com manutenção
de dispensadores com gel hidroalcóolico a 70% (setenta por cento) para higienizações
pertinentes. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
§ 20. Fica vedado o fretamento e o transporte de pessoas em ônibus coletivos,
vans, micro-ônibus e similares para viagens comerciais, de lazer, de turismo, de excursões,
com destinos a outras cidades. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de
2020)
§ 21. Em caso de descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, a
Polícia Militar poderá exercer o seu poder legal com vista à manutenção da ordem pública,
sem prejuízo do infrator se sujeitar a sanções penais, cíveis e administrativas previstas na
legislação, inclusive fica assegurado o poder de polícia administrativa aos agentes públicos
municipais, notadamente aos fiscais, para eventuais interdições, fechamentos e aplicação de
multas a pessoas físicas ou jurídicas por eventuais infrações. (Acrescentado pelo Decreto
n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
Art. 3°-A. Sem prejuízo das medidas previstas no artigo 3° deste Decreto, fica
dado provimento às medidas previstas na Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19
n.° 8, de 19 de março de 2020, editada pelo Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado de
Minas Gerais, para enfrentamento da Situação de Emergência em Saúde Pública no Estado,
nos termos do Decreto NE n.° 113, de 2020, e com interesse de resguardar a coletividade
naquilo que não conflitar com o disposto neste Decreto. (Acrescentado pelo Decreto n.°
2.749, de 21 de março de 2020)
Art. 3°-B. Para os fins deste Decreto, todos os veículos da frota oficial do
Município de Cabeceira Grande ficam declarados como de utilidade/necessidade de saúde
pública, podendo serem requisitados, se necessário, pela Secretaria Municipal da Saúde para
deslocamentos em emergência de saúde pública, inclusive os profissionais motoristas
independentemente da lotação funcional. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
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Art. 3°-C. Para os fins deste Decreto, fica autorizada, enquanto perdurar a
situação de emergência de que trata este Decreto, a edição de atos de realocação e
remanejamento funcional de servidores da área da saúde que tiverem os seus serviços do
cargo de origem suspensos por recomendação ou observância de protocolos do Ministério
da Saúde e/ou da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais de modo a reforçar o
atendimento em outras áreas prioritárias e emergenciais em saúde pública, na forma a ser
decidida pela Secretaria Municipal da Saúde. (Acrescentado pelo Decreto n.° 2.749, de 21
de março de 2020)
Art. 4º Fica instituído o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e
Contingenciamento em Saúde do Covid – 19, denominado Comitê Extraordinário Covid –
19, em consonância com as diretrizes estaduais fixadas no Decreto Estadual n.° 47.996, de
2020, de caráter deliberativo, e com competência extraordinária para acompanhar a
evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de
emergência em saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio, de
enfrentamento e contingenciamento, e acerca do tratamento das pessoas afetadas, cujo
colegiado deverá ser instalado e coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde no prazo de
até 7 (sete) dias úteis, contado da data de publicação deste Decreto, devendo, ainda, ser,
preferencialmente, composto pelo titular da Secretaria Municipal da Saúde, por
profissionais da área médica, de enfermagem, da área de combate às endemias e de
vigilância sanitária e de outras pastas administrativas pertinentes do Governo Municipal.
Art. 5º Ficam estabelecidas as seguintes medidas em conformidade com o
disposto no inciso III do parágrafo 7º do artigo 3º da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 c/c o disposto no artigo 2º, e respectivos desdobramentos, do Decreto
Estadual n.º 113, de 2020:
I – com observância dos protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e
pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, determinação de realização
compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
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d) vacinação e outras medidas profiláticas; e
e) tratamentos médicos específicos.
II – estudo ou investigação epidemiológica; e
III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, na forma da lei.
Art. 6º Se necessário ante eventual confirmação de casos de infecção pelo
Covid – 19 no âmbito do Município de Cabeceira Grande ou de surto de tal epidemia no
território local com transmissão comunitária declarada, serão adotadas as seguintes
medidas: (Revogado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
I – suspensão, em prazo a ser fixado em decreto, de atividades educacionais
em todas as instituições de ensino situadas no Município de Cabeceira Grande além da
suspensão já determinada neste Decreto; (Revogado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de
março de 2020)
II – havendo necessidade, suspensão ou interrupção da concessão de férias
regulamentares e licenças-prêmios de servidores/profissionais vinculados à Secretaria
Municipal da Saúde para esforço concentrado e sincronizado das medidas a serem adotadas;
(Revogado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
III – ampliação das medidas ou prorrogação dos prazos das medidas fixadas
no artigo 3º deste Decreto; e (Revogado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março de 2020)
IV – outras medidas fixadas em decreto, inclusive relacionadas a expedientes
administrativos e rotinas de pessoal e do serviço público. (Revogado pelo Decreto n.°
2.749, de 21 de março de 2020)
Art. 7º O Município de Cabeceira Grande diligenciará no sentido de
recomendar aos estabelecimentos bancários, lotéricos e postais, de modo que o atendimento
ao público nessas instituições se dê com bloco de 20 (vinte) em 20 (vinte) pessoas para
evitar aglomeração e anteder às recomendações de prevenção, além de recomendar que tais
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estabelecimentos mantenham dispensadores com gel hidroalcóolico a 70% (setenta por
cento) para higienizações pertinentes. (Revogado pelo Decreto n.° 2.749, de 21 de março
de 2020)
Art. 8º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância
internacional, decorrente do Coronavirús de que trata este Decreto, nos termos do disposto
no artigo 4º da Lei Federal n.º 13.979, de 2020.
Art. 9º A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este
Decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da
administração direta e indireta do Poder Executivo.
Art. 10. Deverão ser observados os protocolos oficiais do Ministério da Saúde
e da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais atinentes a notificações de casos
suspeitos, prováveis ou confirmados, monitoramento, restrição e isolamento domiciliar,
coleta e exames laboratoriais, tratamento, manejos clínicos, transportes de pacientes,
vigilância dos contatos, dentre outros procedimentos relacionados ao Coronavírus, inclusive
sendo reconhecido o Termo de Responsabilidade de Isolamento Domiciliar, fornecido pelo
Ministério da Saúde, que deverá ser assinado pelo paciente caso seja necessário.
Art. 11. Qualquer descumprimento das normativas previstas neste Decreto
deverá ser comunicado aos órgãos competentes, inclusive por meio de manifestação,
reclamação ou denúncia junto à Ouvidoria Geral do Município por meio do número (38)
99733
–
4847
ou
por
meio
do
site
https://falabr.cgu.gov.br/publico/MG/CABECEIRAGRANDE/Manifestacao/RegistrarManif
estacao.
Art. 12. A Secretaria Municipal da Saúde, ouvido o Comitê Extraordinário
Covid-19, deverá adotar ações, estratégias, programas, protocolos e demais medidas
preventivas destinadas a evitar a proliferação de epidemia e surto endêmico, relacionados ao
Coronavírus.
Art. 13. A Secretaria Municipal da Saúde, em conjunto com o Comitê
Extraordinário Covid-19, deverá elaborar, em regime de urgência, um Plano Municipal de
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Prevenção, Enfrentamento e Contingenciamento ao Coronavírus, a ser submetido à
consideração do Gabinete do Prefeito.
Art. 14. Integram este Decreto as artes/banners estilizados acerca das formas
de transmissão, medidas de higienização e sintomas, para fins de divulgação objetivando
orientação e conscientização, na forma do Anexo Único deste Decreto, sem prejuízo de
outras que vierem a ser produzidas ou compartilhadas com essa mesma finalidade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Cabeceira Grande, 17 de março de 2020; 24º da Instalação do Município.

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito

DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
Consultor Jurídico, Legislativo, de Governo e Assuntos Administrativos e Institucionais

BERNADETE ALVES DE SOUSA
Secretária Municipal da Saúde
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ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO N.º 2.746, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
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