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DECRETO Nº. 7.846 
Dispõe sobre a adesão do Município de São Lourenço ao 
programa Minas Consciente e contém outras 
providências. 

 
 
 

A Prefeita do Município de São Lourenço, no uso de suas atribuições legais constantes 
dos incisos IX, XII e XVII do Art. 90, combinado com o inciso II do Art. 161, ambos da Lei 
Orgânica Municipal - LOM; considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do Art. 196 da Constituição da República; considerando a 
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde, datada de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo 
novo coronavírus (COVID-19); considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde, 
no dia 11 de março de 2020, caracterizando o surto do novo coronavírus como pandemia, 
prospectando-se o aumento significativo do número de casos, inclusive com risco à vida, em 
diferentes países afetados; considerando que compete dentro da circunscrição do município, 
zelar pela saúde, segurança e assistência pública, bem como tomar medidas que impeçam a 
propagação de doenças transmissíveis; considerando que o Ministério da Saúde declarou o 
estado de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo território nacional; 
considerando o risco eminente de propagação do coronavírus (COVID-19) devido a ocorrência 
de casos positivos da doença no município de São Lourenço, conforme divulgação nos meios de 
comunicação local; considerando as Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, bem 
como os Decretos Estaduais nº. 47.886, nº. 47.889 e nº. 47.896, o Decreto Estadual de 
Calamidade Pública aprovado pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais nº. 47.891 e o 
Decreto Municipal de Situação de Emergência da Saúde nº. 7.785, de 21/03/2020; considerando 
que cabe à Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração 
Municipal; 

 
 
DECRETA: 

 
 
 Art. 1º. O Município de São Lourenço adere ao Programa "Minas Consciente”, instituído 
pelo Governo do Estado de Minas Gerais, destinado à flexibilizar as medidas de isolamento 
social de forma responsável, permitindo a retomada parcial e gradual da economia e observando 
o impacto no sistema de saúde. 
 
 Parágrafo Único. O programa estabelecido neste Decreto será implementado em 
consonância com as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais – SES/MG.  
  
 Art. 2º. O Município de São Lourenço seguirá as diretrizes do “Minas Consciente” 
instituído pela Deliberação nº. 39 do Comitê Extraordinário COVID-19, no âmbito do Governo 
Estadual de Minas Gerais, adequando a realidade Municipal, bem como analisando as indicações 
do Comitê Municipal de Enfrentamento instituído pelo Decreto nº. 7.773, de 17/03/2020 e suas 
alterações, adotando os protocolos estabelecidos pelo Minas Consciente para fins de fiscalização  
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dos estabelecimentos no âmbito do município, bem como observar e divulgar eventuais 
alterações, atualizações e suspensões. 
 
 Art. 3º. Será condição para a retomada do empreendimento: 
   
 I – expedição de Decreto Municipal especifico para cada onda constando as regras 
próprias municipais; 
 II – estar ciente o empresário das condições e diretrizes do programa e do compromisso 
na adoção dos protocolos aplicáveis determinados pelo Município; 
 III - adoção pelos empresários das demais medidas estabelecidas pelas autoridades de 
saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-
19; 
 IV – manter fixado na entrada do estabelecimento, de forma visível, a relação de 
procedimentos previstos no respectivo protocolo aplicável ao seu segmento; 
 V - a Assinatura do Termo de Compromisso Sanitário, como exigências para o seu 
funcionamento. 
 
 Art. 4º. Será publicado Decreto especifico estabelecendo a onda relativa aos setores das 
atividades econômicas a serem liberadas para funcionamento. 
 
 Parágrafo Único. A Administração Municipal, em conjunto com o Comitê 
Extraordinário COVID-19 do Governo do Estado de Minas Gerais e Comitê Municipal, poderá 
rever as fases das ondas, determinando a uma nova onda, ou retroceder a uma situação anterior, 
caso haja avanço drástico da doença. 
 
 Art. 5º. A Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável por monitorar a manutenção 
do processo de retomada, podendo determinar, quando for o caso, nova suspensão das atividades 
ou recuo das medidas. 
 
 Art. 6º. As alterações de protocolo será amplamente divulgada pelos meios oficiais de 
comunicação da Prefeitura Municipal, além da publicidade dada pelo site oficial do Programa 
www.mg.gov.br/minasconsciente. 
 
 Art. 7º. O descumprimento do disposto neste decreto acarretará a responsabilização 
administrativa, civil e penal nos termos da legislação aplicável. 
 
 Parágrafo Único. Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública, a 
Administração Municipal fica autorizada a suspender os alvarás dos estabelecimentos comerciais 
que descumprirem o disposto neste decreto. 
 
 Art. 8º. O disposto neste decreto não afasta a competência ou a tomada de novas 
providências normativas e administrativas pelo Município, no âmbito de suas competências e de 
seu respectivo território. 
 
 Art. 9º. As atividades e serviços liberados antes da publicação do Programa Minas  
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Consciente, porventura incluídos em ondas ainda não autorizadas pelo Poder Executivo nos 
termos deste Decreto, permanecerão abertas, considerando que sua liberação não afetou o avanço 
da doença.  
 

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de 08 de maio de 2020. 
 

 Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 08 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 

Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 
Prefeita Municipal 

 
 
 

 
Josélia de Lorenzo 

Secretária Municipal de Governo 
 
 
 
 

Leila Miranda Pereira da Silva 
Secretária Municipal de Planejamento 
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