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DECRETO N.º 2.415/2020 
 

 

DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

 

DECRETA O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MG, DECORRENTE DA 

PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE 

CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da Lei 

Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, na Lei Federal n.º 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020 e, em razão dos efeitos decorrentes da pandemia causada pelo agente 

Coronavírus (COVID-19); 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Fica declarado, para fins de aplicação do art. 65 da Lei Complementar Federal 

n.º 101, de 4 de maio de 2000, Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de 

Coqueiral, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos 

socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus 

(COVID-19). 

 

Parágrafo único. O Estado de Calamidade Pública de que trata o caput será 

submetido, para reconhecimento, à deliberação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, nos termos do art. 65 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000. 

 

Art. 2.º Ficam autorizados, nos termos do § 3.º do art. 40 da Constituição do Estado, a 

ocupação e o uso temporário de bens e serviços necessários ao enfrentamento da crise 
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causada pelo COVID-19, garantida a indenização justa, em dinheiro e imediatamente após a 

cessação da situação de calamidade pública, dos danos e custos decorrentes. 

 

Parágrafo único. Compete aos dirigentes máximos dos órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal decidir, motivadamente, sobre a ocupação e o uso de bens e 

serviços de que trata o caput. 

 

Art. 3.º No caso declarado neste Decreto, a autoridade competente poderá usar de 

propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

 

Art. 4.º Ficam os dirigentes máximos dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal autorizados a adotar, em caso de necessidade, medidas extraordinárias para 

viabilizar o pronto atendimento à população durante a situação de calamidade pública em 

saúde. 

 

Art. 5.º Aplica-se ao período de calamidade pública, no âmbito do Poder Executivo 

Municipal, o disposto no inciso IV do art. 24 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 6.º Ficam mantidas as disposições contidas nos seguintes Decretos: 

 

I. Decreto 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; 

II. Decreto n.º 2.391, de 16 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), institui o Comitê Gestor do Plano de 

Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê 

Extraordinário COVID-19 e dá outras providências; 

III. Decreto n.º 2.392, de 16 de março de 2020; alterado pelo Decreto n.º 2.396, de 

20 de março de 2020, que suspende aulas nas Escolas e Creches Municipais 
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em razão de surto de doença respiratória – Coronavírus (COVID-19) – e dá 

outras providências;  

IV. Decreto n.º 2.394, de 18 de março de 2020, que abre crédito adicional 

extraordinário ao orçamento da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG para 2020, 

utilizando como fonte de recursos a anulação da conta reserva de contingência e 

dá outras providências; 

V. Decreto n.º 2.400, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 

emergenciais de concessão de cestas básicas para famílias carentes e 

alimentação para alunos carentes matriculados na Rede Municipal de Ensino, 

em decorrência da pandemia Coronavírus (COVID-19), no âmbito do território do 

Município de Coqueiral-MG e dá outras providências; 

VI. Decreto n.º 2.401, de 23 de março de 2020; rerratificado pelo Decreto n.º 2.408, 

de 31 de março de 2020; rerratificado pelo Decreto n.º 2.412, de 03 de abril de 

2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a 

determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto durar o 

estado de calamidade pública em todo país, em decorrência da pandemia 

Coronavírus (covid-19), no âmbito do Território do Município de Coqueiral-MG e 

dá outras providências; 

VII. Decreto n.º 2.402, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a proibição de 

suspensão do fornecimento do serviço público de abastecimento de água, no 

Município de Coqueiral-MG, pelo prazo de 60 (sessenta) dias e dá outras 

providências; 

VIII. Decreto n.º 2.403, de 23 de março de 2020, que 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; 

IX. Decreto n.º 2.409, de 31 de março de 2020, que abre crédito adicional 

extraordinário ao orçamento da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG para 2020 

e dá outras providências; 

X. Decreto n.º 2.410, de 1.º de abril de 2020, que dispõe sobre normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica, decorrentes das medidas 

para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública pela pandemia 

do Coronavírus (COVID -19), no âmbito do território do Município de Coqueiral – 

MG, e dá outras providências; e, 
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XI. Decreto n.º 2.413, de 06 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas 

emergenciais e extraordinárias de prevenção ao contágio do Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito do Município de Coqueiral-MG e dá outras providências. 

 

Art. 7.º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, condicionada a eficácia 

do art. 1.º à aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

 

 

Coqueiral, 06 de abril de 2020. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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