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DECRETO N.º 2.391/2020 
 

 

DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

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), 

INSTITUI O COMITÊ GESTOR DO PLANO DE 

PREVENÇÃO E CONTINGENCIAMENTO EM 

SAÚDE DO COVID-19 – COMITÊ 

EXTRAORDINÁRIO COVID-19 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O 

DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 13.979, DE 6 DE 

FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO ESTADUAL 

N.º 113, DE 12 DE MARÇO DE 2020 E, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Municipal da Saúde em 30 de 

janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 13.979 de 06 

de fevereiro de 2020, que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo 

surto de 2019”; 

 

CONSIDERANDO a Portaria n.º 356 de 11 de 

março de 2020, do Ministério da Saúde, que “Dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei n.º 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece 

as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19)”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 113 de 

12 de março de 2020, que “Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no 

Estado em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre 

as medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal n.º 13.979 de 06 de fevereiro 

de 2020; 
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CONSIDERANDO a aproximação do período de 

aumento da incidência de doenças arboviroses e de infecções de vias aéreas, em 

concomitância com o agravamento da situação do Coronavírus – COVID-19 no país; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Este decreto 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), conforme 

situação de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto n.º 2.390, de 16 de março 

de 2020. 

 

Parágrafo único. Aplicam-se as disposições deste decreto aos órgãos e autarquia 

municipal. 

 

Art. 2.º Fica instituído o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento 

em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, e 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. 

 

§ 1.º O Comitê Extraordinário COVID-19 será composto pelas seguintes autoridades: 

 

I. a Secretária Municipal de Saúde, que o presidirá; 

II. a Diretora de Departamento de Saúde (Coordenadora da Atenção Básica); 

III. a Enfermeira Responsável Técnica pelo Departamento de Vigilância em 

Saúde; 

IV. o Enfermeiro Responsável Técnico do Pronto Atendimento Municipal; 

V. a Diretora de Departamento de Turismo; 

VI. o Procurador Geral; 

VII. a Secretária Municipal de Educação; 

VIII. a Secretária Municipal de Obras Públicas e Agricultura; 

IX. a Secretária Municipal de Ação Social; 

X. o Administrador Geral do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 

XI. o Secretário Municipal de Tecnologia da Informação; 

XII. a Controladora Geral. 

 

§ 2.º O Comitê Extraordinário COVID-19, com o apoio do Centro de Operações de 

Emergência em Saúde – COES-MINAS – COVID-19, decidirá sobre a implementação das 

medidas de que trata o caput, de acordo com a fase de contenção e mitigação da epidemia. 

 

§ 3.º Os titulares a que se refere o § 1.º serão substituídos em suas ausências por 

quem lhes sejam imediatamente subordinados na hierarquia administrativa. 

 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=113&ano=2020&tipo=DNE
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=113&ano=2020&tipo=DNE
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§ 4.º O Comitê Extraordinário COVID-19 deliberará pela maioria absoluta de seus 

membros, cabendo ao presidente o exercício do voto de qualidade em caso de empate. 

 

§ 5.º Poderão ser convidados para participar da reunião, a juízo dos membros 

titulares, e com o objetivo de contribuir com informações a respeito da matéria objeto do 

convite, especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas. 

 

§ 6.º A Enfermeira Responsável Técnica pelo Departamento de Vigilância em Saúde 

exercerá a função de Secretária-Executiva do Comitê Extraordinário COVID-19. 

 

§ 7.º O Comitê Extraordinário COVID-19 deliberará e regulará todas as situações 

omissas na legislação e sobre fatos excepcionais que sejam referentes às medidas de 

enfrentamento da epidemia do COVID-19, no âmbito do Poder Executivo, inclusive quanto à 

suspensão e descontinuidade de serviços públicos, a possibilidade de trabalho remoto e o 

funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública. 

 

Art. 3.º Os dirigentes máximos dos órgãos e entidades implementarão medidas 

estruturais que se fizerem necessárias e que forem recomendadas por órgãos de saúde 

pública, dentre elas: 

 

I. adotar medidas de profilaxia, assepsia, sanitárias e de informação em relação 

ao Coronavírus (COVID-19); 

II. recomendar a realização de reuniões virtuais ou, não sendo possível, que 

estas sejam realizadas exclusivamente com a participação das pessoas 

indispensáveis à tomada de decisões, à instrução e conclusão do expediente. 

 

Art. 4.º Ficam suspensos por trinta dias: 

 

I. as atividades de capacitação, treinamento ou outros eventos oficiais que 

impliquem aglomeração de mais de cem pessoas; 

II. a participação em viagens oficiais de servidor do Poder Executivo que tenham 

como origem ou destino localidade em que houver a transmissão comunitária 

do agente Coronavírus (COVID-19), conforme declarado por autoridade 

pública competente; 

III. as atividades esportivas que envolvam aglomeração de pessoas e eventos de 

qualquer natureza, que exijam licença do poder público, com público superior 

a cem pessoas; 

IV. as atividades do grupo da Terceira Idade, ao ar livre e o Forró; 

V. os atendimentos de puericultura nas Unidades Básicas de Saúde. 

 

§ 1.º As atividades de que trata o inciso I poderão ser realizadas por meio de 

videoconferência ou outro meio eletrônico. 

 

§ 2.º Caberá ao dirigente máximo de órgão ou entidade autorizar, 

extraordinariamente e por necessidade do serviço, a realização de viagens de que trata o 

inciso II. 
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Art. 5.º Ficam suspensas por dez dias: 

 

I. as atividades do grupo de tabagismo; 

II. as atividades em grupo do CRAS – Centro de Referência da Assistência 

Social; 

III. as atividades em grupo do Projeto Coqueiral Ativa; 

IV. os grupos terapêuticos do SERDI - Serviços Especializados em Reabilitação 

da Deficiência Intelectual. 

 

Art. 6.º Os prazos de que tratam os artigos 4.º e 5.º poderão ser prorrogados por ato 

do Comitê Extraordinário COVID-19. 

 

Art. 5.º Todo órgão público municipal deverá afixar mensagens sobre os cuidados de 

prevenção sobre o COVID-19. 

 

Art. 6.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Coqueiral, 16 de março de 2020. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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