
DECRETO N.º 2.746, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

CORONAVÍRUS
Covid-19

ATENÇÃO
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 a 70% 
(setenta por cento), para higienização pelos profissionais e 
pacientes e, se necessário, utilização de máscaras cirúrgicas;
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II – suspensão, entre os dias 17 e 22 de março de 2020, das 
atividades educacionais em todas as instituições da Rede 
Municipal de Ensino, em caráter emergencial diante da 
pandemia infectocontagiosa;

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; 

IV – suspensão, por 15 (quinze) dias, de atividades sociais 
vinculadas a pessoas idosas, consideradas como grupo 
de risco, tais como os grupos do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV e o forró da melhor idade 
(Junto e Misturado); 



DECRETO N.º 2.746, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

CORONAVÍRUS
Covid-19

ATENÇÃO

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;
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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; 
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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;
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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%; 
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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;   

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;
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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;
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XVII – suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, de 
audiências públicas e eventos promovidos pelo Poder 
Executivo; e

XVIII – recomendação às autoridades eclesiásticas, católi-
cas, evangélicas, cristãs dentre outras denominações de 
qualquer fé, culto ou credo, para suspensão de celebra-
ções religiosas ou congêneres, em recinto fechado, com 
público superior a 50 (cinquenta) pessoas.

CONFIRA DECRETO COMPLETO EM NOSSO SITE:
www.cabeceiragrande.mg.gov.br


