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DECRETO N.º 2.403/2020 
 

DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE O REGIME DE TRABALHO 

REALIZADO POR SERVIDORES E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DE SURTO DE 

DOENÇA RESPIRATÓRIA – CORONAVÍRUS (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, DECRETO ESTADUAL NE N.º 

113 DE 12 DE MARÇO DE 2020, DECRETO 

LEGISLATIVO N.º 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020; 

DECRETO ESTADUAL N.º 47.891 DE 20 DE MARÇO 

DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL N.º 2.390 DE 16 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 
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (COVID-19)”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual NE 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; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n.º 2.390 de 16 de 

março de 2020, que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde pública no município 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 6 de fevereiro de 2020 e 

Decreto Estadual n.º 113, de 12 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 6 de 20 de 

março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 

Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n.º 93, de 18 de março de 2020. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 47.891 de 20 

de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Portaria MS n.º 454, de 20 de março 

de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

Coronavírus (covid-19); 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 04 de 30 de janeiro de 2020, emitida pela Anvisa - Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre orientações para serviços de saúde: 

medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2), Atualização 1: 17 

de fevereiro de 2020; Atualização 2: 21 de março de 2020; 
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CONSIDERANDO que transmissão comunitária refere-se 

à incapacidade de relacionar casos confirmados através de cadeias de transmissão para um 

grande número de casos ou pelo aumento de testes positivos através de amostras sentinela 

(testes sistemáticos de rotina de amostras respiratórias de laboratórios estabelecidos); 

 

CONSIDERANDO a condição de transmissão 

comunitária do coronavírus (covid-19) e a necessidade premente de envidar todos os esforços 

em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na rede de 

atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência e hospitalar; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Os servidores públicos municipais e prestadores de serviços lotados na 

Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral devem, obrigatoriamente, seguir as normas 

previstas na NR32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde (Portaria MTE n.º 

485, de 11 de Novembro de 2005), conforme comunicado oficial entregue e publicado em 

mural dos estabelecimentos de saúde, ficando todos atentos ao uso correto dos instrumentos 

de EPI. 

 

Art. 2.º Os servidores públicos municipais e prestadores de serviços do Pronto 

Atendimento Municipal (PAM), descritos no Art. 1.º deverão cumprir as jornadas de trabalho, 

conforme atribuições e determinações do superior hierárquico, com cumprimento de 

horários/períodos para almoço/lanche/descanso dentro da Unidade do PAM, evitando assim, 

contato com áreas externas da Unidade nesses horários. 

 

Art. 3.º O servidor público municipal com 60 (sessenta) anos ou mais, gestante e/ou 

portador de doença imunossupressora comprovada por laudo médico, poderão, desde que 

ajustado com a Secretária Municipal de Saúde, permanecer em casa, sem prejuízo da sua 

remuneração e demais vantagens, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados deste 

Decreto, devendo apresentar um laudo médico ao Setor de Pessoal da Prefeitura que, 

imediatamente, encaminha ao Jurídico para emissão de parecer. 

 

§ 1.º O tempo de isolamento domiciliar do servidor descrito no caput deste artigo será 

considerado como dia de trabalho efetivo se, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, 
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realizar trabalho home office, motivo pelo qual o servidor deverá estar à disposição da 

Administração Pública para execução de trabalhos remotos. 

 

§ 2.º O descumprimento do isolamento domiciliar ou a recusa em desenvolver trabalhos 

remotos possíveis, sujeitará o servidor à pena de responsabilização administrativa, com 

abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar. 

 

Art. 4.º Os serviços públicos descritos neste Decreto deverão adotar, além de suas 

atividades, as seguintes medidas:  

I. intensificação das ações de limpeza;  

II. disponibilização de produtos de assepsia aos servidores;  

III. manutenção de distanciamento entre os servidores e controle para evitar a 

aglomeração de pessoas; 

IV. divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia 

Coronavírus COVID-19. 

 

Art. 5.º Todos os servidores públicos municipais devem adotar conduta ética de não 

produzir vídeos e imagens no âmbito interno das Unidades de trabalho, especialmente 

Unidades de Saúde, com vistas a resguardar a intimidade dos pacientes atendidos com 

suspeitas do novo coronavírus (COVID-19). 

 

Parágrafo único. A recomendação é extensiva aos prestadores de serviços 

terceirizados que atuem no âmbito das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 6.º Este decreto entra em vigor na data de 25 de março de 2020. 

 

 

Coqueiral, 23 de março de 2020. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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