PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO – MG
GABINETE DA PREFEITA
Administração 2017/2020
_______________________________________________________________________________
DECRETO Nº. 7.775
Estabelece medidas temporárias, no âmbito do território
do Município de São Lourenço/MG, de prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) 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, combinados 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 da 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, do dia 11 de março
de 2020, caracterizando o surto do novo coronavírus como pandemia, prospectando-se o aumento
nos próximos dias do número de casos, inclusive com risco à vida, em diferentes países afetados;
considerando que a pandemia significa o risco potencial da referida doença infecciosa atingir a
população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido
identificados como de transmissão interna, e, por afetar diferentes setores, exige esforços
conjuntos da sociedade; considerando a Portaria nº. 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da
União, em 04 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN)”, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
considerando a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia – SBI (Informe do dia
12/03/2020) no sentido de que os organizadores devem avaliar a possibilidade de cancelar ou adiar
a realização de eventos com muitas pessoas; considerando o fato do Município de São Lourenço
ser um pólo turístico com grande fluxo de pessoas, bem como pólo de atendimento militar tanto da
Policia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, delegacia, Consórcio de Saúde e Hospital, os quais
abrangem diversos municípios; considerando que vários órgãos federais, estaduais e dos
municípios estão cancelando ou adiando a realização de grandes eventos, sejam eles
governamentais, esportivos, culturais ou políticos, em razão da citada recomendação da SBI, para
evitar a propagação do novo coronavírus, em seus respectivos instrumentos legais (Instrução
Normativa nº. 19/2020, do Ministério da Economia; Portaria nº. 01/2020 do Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União; Decreto Estadual nº.
40.509/2020 do Distrito Federal); considerando que o município possui vasto calendário de
eventos públicos programados e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a
disseminação da doença no município; considerando, ainda, que demograficamente o município
possui grande população de idosos que são os mais afetados pelo vírus; considerando que cabe à
Prefeita Municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam estabelecidas medidas temporárias no âmbito do território do Município de
São Lourenço/MG de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
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Art. 2º. Ficam suspensas as aulas nas escolas municipais entre os dias 18 e 20 de março do
corrente ano, para que as mesmas possam se adequar na prevenção ao coronavírus, podendo o
prazo ser prorrogado conforme análise dos órgãos competentes.
Art. 3º. Fica criada a rotina de higienização e lavagens das mãos com água e sabão nas
escolas públicas do município nos dias de funcionamento, no mínimo 3 (três) vezes ao dia, sendo
na chegada, antes das refeições e na saída, e/ou em caso de sujidade aparente, a todos os alunos,
servidores, estagiários, terceirizados, colaboradores e pessoas que adentrem nas escolas públicas
municipais.
Art. 4º. Fica determinada a limpeza e higienização de todos os objetos e móveis com
álcool a 70% (setenta por cento) e/ou outro produto que venha a substituí-lo em todos os
estabelecimentos públicos e privados do município.
Art. 5º. Fica determinada a instalação de dispenser de álcool em gel a 70% (setenta por
cento) e/ou produto que venha a substituí-lo, em locais acessíveis e visíveis ao público em todos
os estabelecimentos públicos e privados do município.
Art. 6º. Todo órgão público municipal deverá afixar mensagem sobre os cuidados de
prevenção ao coronavírus, bem como deverão ser distribuídos encartes com orientações à
população em geral.
Art. 7º. Ficam suspensos, sine die, todas as atividades programadas alusivas à
comemoração dos 93 (noventa e três) anos de emancipação político administrativa do dia 1º de
abril.
Art. 8º. Fica suspensa a realização do evento "Forró na Praça Brasil" realizados aos finais
de semana no município, bem como qualquer outro evento com aglomeração de pessoas.
Art. 9º. Todos os passageiros de ônibus oriundos de São Paulo ou de outros locais que
possuam casos comunitários ou locais do COVID-19, deverão fornecer dados à equipe de
Vigilância Epidemiológica desta Prefeitura, que fará fiscalização na própria rodoviária, com a
finalidade de ser cadastrados para garantir monitoramento e prevenção.
Art. 10. Fica determinada a expedição de recomendação, nos termos do presente Decreto,
aos hotéis, pousadas e similares para que viabilizem a flexibilização das reservas para datas que
fiquem fora do período considerado de risco pelas autoridades, dentre outras.
Art. 11. Fica determinado que todos os cidadãos que tenham regressado de viagem
internacional ou de locais onde haja casos comunitários do COVID-19 fiquem em isolamento
domiciliar pelo período de 07 (sete) dias, devendo nesse lapso serem periciados por equipe das
Unidades Básicas de Saúde - UBS.
Art. 12. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) deverão funcionar com horário estendido
das 17h até as 19h a partir do dia 18/03, para atender, especificamente, os casos que apresentem os
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sintomas do novo vírus, razão pela qual fica determinada a expedição de recomendação à
população para que as pessoas que apresentem algum sintoma, evitem se deslocar até o Pronto
Socorro/Hospital e procurem a Unidade Básica de Saúde - UBS mais próxima entre as 14h e as
19hs.
Art. 13. O descumprimento das medidas previstas no Art. 3ª da Lei nº. 13.979, de 2020,
acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores.
Parágrafo Único. O servidor público que concorrer para o descumprimento das medidas
previstas no Art. 3º da Lei nº. 13.979, de 2020, ficará sujeito à responsabilidade administrativa
disciplinar, nos termos da lei.
Art. 14. Fica proibido por tempo indeterminado qualquer evento ou atrativo turístico em
local fechado, com mais de 100 (cem) pessoas na cidade, como forma de evitar aglomerações e
disseminação do vírus, tal determinação serve, inclusive, para cultos, missas e eventos
particulares.
Art. 15. Fica determinado ao proprietário ou responsável que realize a assepsia/limpeza
periódica em todos os veículos de transporte urbano, como ônibus, táxis, mototáxis, charretes e
demais, com álcool gel ou produto que venha a substituí-lo.
Parágrafo Único. A vigilância sanitária fiscalizará o adequado cumprimento da
determinação contida nesta artigo e, em caso de descumprimento, o veículo será retirado de
circulação.
Art. 16. A feira dominical irá ocorrer normalmente, entretanto deverá ser adaptada de
forma a não aglomerar pessoas, com separação física das barracas com distância mínima de dois
metros uma das outras, recomenda-se à população que evite a permanência na feira por longos
períodos de tempo.
Art. 17. Fica determinado aos proprietários de bares, restaurante e similares que procedam
à reorganização das mesas a fim de que mantenham espaço mínimo de um metro de distância
entre uma e outra, bem como mantenham a limpeza dos locais com produtos apropriados.
Art. 18. Fica determinada a suspensão de acesso, circulação e permanência de veículos de
turismo provindos de outros municípios, inclusive para as modalidades day use e city tour.
Art. 19. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional,
decorrente do novo coronavírus de que trata este Decreto, nos termos do Art. 4º da Lei Federal nº.
13.979, de 2020.
Art. 20. A tramitação de todo e qualquer procedimento administrativo referente a assuntos
vinculados a este Decreto correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos do
município.
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Art. 21. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento.
Art. 22. Este Decreto vigerá pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por
igual período, em conformidade com o estágio de evolução do COVID-19.
Art. 23. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 18 de março 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

Wilton José Negreiros Junqueira
Secretário Municipal de Saúde
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