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DECRETO N.º 2.498/2020 
 

 

DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE AS AULAS PRESENCIAIS NA 

REDE DE ENSINO 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; 

 

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 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 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 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; 

 

CONSIDERANDO a Lei Estadual n.º 23.636, de 

17 de abril de 2020, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção e 
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outros recursos necessários à prevenção da disseminação do coronavírus causador da COVID-

19 nos órgãos, entidades, estabelecimentos e serviços que menciona; 

 

CONSIDERANDO que o Sistema Único de 

Saúde Nacional não dispõe dos recursos necessários para o tratamento amplo e irrestrito de 

todas as pessoas que se contaminarem com o novo Coronavírus, caso os casos de 

transmissão se disseminem em proporções maiores aos registrados atualmente; 

 

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; 

 

CONSIDERANDO a Resolução 5.546, de 07 de 

maio de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona 

em decorrência da pandemia de COVID-19, causada pelo coronavírus; 

 

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) no Estado de Minas Gerais; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º As aulas presenciais nas Redes de Ensino Pública e Privada, sejam Municipal 

ou Estadual, permanecerão suspensas no Município de Coqueiral até dia 31 de dezembro de 

2020 ou enquanto durar o Estado de Calamidade Pública. 

 

Art. 2.º Ficam revogadas, durante o prazo de vigência deste Decreto, todas as 

disposições em contrário, notadamente os Decretos números 2.392/2020 e 2.396/2020. 

 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Coqueiral-MG, 29 de setembro de 2020. 

 

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 


