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DECRETO N.º 2.494/2020 
 

 

DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE PONTOS 

DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA PARA EVITAR 

A PROPAGAÇÃO DE INFECÇÃO VIRAL E 

PRESERVAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO 

CONTRA A DOENÇA PROVOCADA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19, NO 

ÂMBITO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 

COQUEIRAL-MG 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 NO DECRETO 

LEGISLATIVO N.º 6 DE 20 DE MARÇO DE 

2020; DECRETO ESTADUAL N.º 47.891 DE 20 

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 
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medidas para 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 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, o Decreto Municipal nº 

2.415.2020, que Decreta o Estado de Calamidade Pública no Município de Coqueiral-MG, 

decorrente da Pandemia Causada Pelo Agente Coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da 

pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o território do Município; com a ciência do Comitê 

Gestor Local de Enfrentamento do 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 COES MINAS 

COVID-19 nº 46/2020 de 05-06/2020, orientações sobre medidas de restrição de locomoção e 

barreiras sanitárias locais no Estado de Minas Gerais; 
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CONSIDERANDO a recomendação continua 

sendo para evitar sair de casa, fazendo isto somente em casos de necessidade, e com uso de 

máscara é uma orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde 

(MS), Secretária Estadual de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para o 

enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO deliberação do Comitê Gestor 

Local de Enfrentamento ao Novo Coronavírus COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o aumento exponencial dos 

casos da doença na municipalidade e o aumento da taxa de incidência; 

 

CONSIDERANDO, especialmente, em 

decorrência do Feriado Nacional no dia 12 de outubro de 2020, que comemora Nossa Senhora 

Aparecida, Padroeira do Brasil, em face ao grande número de turistas e visitantes que aportam 

na cidade durante este período; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º Fica determinada a instalação, no período de 07 a 13 de outubro de 2020, de 

barreiras sanitárias nos principais acessos do Município, não sendo permitida a entrada de 

veículos com placas de outros municípios. 

 

Parágrafo Único. Fica excepcionada a entrada de veículos com placas de outras 

localidades em caso comprovado de trabalho, saúde, residência fixa na cidade de Coqueiral-

MG e entregadores de produtos/mercadorias. 

 

Art. 2.º Fica igualmente determinada na instalação de barreiras sanitárias, descritas no 

Art. 1.º deste Decreto, o registro e controle de saída de veículos do perímetro urbano do 

Município. 

 

Parágrafo Único. Os munícipes poderão sair do perímetro urbano do município, em 

caráter excepcional, no período estipulado no Art. 1.º deste Decreto, devendo para tanto emitir 

Autorização específica, no site do Município (www.coqueiral.mg.gov.br) e, após o 

http://www.coqueiral.mg.gov.br/
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preenchimento, apresentá-la ao Agente que estiver atuando na barreira sanitária, inclusive os 

cidadãos que transitam entre zona urbana e rural da cidade, diariamente. 

 

Art. 3.º A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do setor de Vigilância Sanitária 

e demais setores da saúde, conduzirá o procedimento de fiscalização e controle dos indivíduos 

e veículos que serão abordados nas barreiras, com apoio da Polícia Militar. 

 

Art. 4.º Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto poderá ser 

instaurado procedimento para apurar eventuais práticas de infrações administrativas previstas 

no ordenamento jurídico municipal, sem prejuízo do infrator incorrer nos crimes previstos nos 

artigos 267, 268 e 330 do Código Penal. 

 

Art. 5.º O executivo municipal atuará com o apoio da Polícia Militar, em regime de 

colaboração mútua, para acompanhar e garantir a ordem durante o período de implantação das 

barreiras. 

 

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 

07 de outubro de 2020.  

 

 

Coqueiral-MG, 21 de setembro de 2020. 

 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


