
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

  

           
 

DECRETO N.º 1.304, DE 17 DE MARÇO DE 2020. 
 
 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
EM SAÚDE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE 
NATALÂNDIA, E DISPÕE SOBRE AS 
MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DO 
NOVO CORONAVÍRUS, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelo artigo 75, inciso III, e com o 
fulcro no artigo 120, inciso I, alínea “i”, ambos da Lei Orgânica do Município, e 
 
CONSIDERANDO, o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, em 
virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID -19; 
 
CONSIDERANDO, a Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que institui medidas 
que poderão ser adotadas para enfretamento da emergência da saúde pública causada pelo agente 
patológico; 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de atuação do Poder Público para minimizar os efeitos da 
transmissão do vírus no município; 
 
CONSIDERANDO o que preceitua a nossa hodierna Carta Magna ao preceituar que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado; 
 
CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS de 4, de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Publica de Importância Nacional (ESPIN; 
 
CONSIDERANDO a preocupação e proximidade com territórios em que a suspeita de casos:  
 
DECRETA: 
 
Art. 1°- Fica declarada situação de Emergência em Saúde Publica, no Município de Natalândia-
MG, em razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial da Saúde, em virtude de 
doença infecciosa viral respiratória – COVID- 19, causada pelo Novo Coronavírus – SARS- Cov-
2. 
 
Art. 2°- Nos termos do inciso III, do § 7°, do art. 3°, da Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus, 
poderão ser adotadas as seguintes medidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
I- Determinação de realização compulsória de: 

a) Exames médicos; 
b) Testes laboratoriais; 
c) Coleta de amostras clinicas; 
d) Vacinação e outras medidas profiláticas; e 
e) Tratamento médico específicos; 

II- Estudo ou investigação epidemiológica; e, 
III- Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, especialmente os ligados aos 

usuários do Sistema Único de Saúde.  
 

Art. 3°- Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinado ao 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus de que trata o presente Decreto, nos termos do art. 4° da Lei Federal n° 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020. 

 
Art. 4°- Ficam suspensos, no âmbito do município de Natalândia, pelo prazo de dez dias, podendo 
ser prorrogado:  

 
I- As aulas escolares nas Escolas Municipais e na Creche Municipal, a partir do dia 18 de março de 
2020 até o dia 27 de março de 2020;  

II- Todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza; 
III- Os atendimentos médicos na Unidade Básica de Saúde, com a exceção dos casos de urgência e 
emergência;  

IV- Todas as férias regulamentares e férias prêmio dos servidores lotados na Secretaria Municipal de 
saúde;  

V- A emissão de todas as licenças de localização e ou alvarás para realização de eventos coletivos e 
ainda a suspensão dos já emitidos para vigorar no prazo de suspensão do Decreto;  

VI- Reuniões em entidades privadas e celebrações com número acima de 30 (trinta) pessoas, em 
recinto fechado;  

VII- Os eventos esportivos realizados no Município de Natalândia, incluindo treinamentos oferecidos 
pela Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura;  

VIII- Atendimento a grupos de Convivência em funcionamento pelo CRAS;  
IX- As feiras livres da Agricultura familiar;  

  X-A circulação de Transporte Escolar e transporte comunitário, incluindo aqueles que circulam fora 
do município; 
XI-Procedimentos odontológicos na Unidade Básica de Saúde; e 
XII-Deslocamento de veículos oficiais da Saúde para fora do município, com a exceção de serviços 
de urgência e emergência. 
 
Parágrafo único- As renovações de receitas médicas e a vacinação deverão ter agendamento prévio  
por meio de marcação pelo telefone 038-998050406.  

 
Art. 5º- O atendimento da rede lotérica, das Agências Bancárias e seus correspondentes, assim como 
o acolhimento nas academias e nas Igrejas deverão ser realizados de forma a evitar aglomerações e 
atender as recomendações de prevençãodas autoridades públicas em saúde. 
 
Art. 6º- Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão adotar 
mediadas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

I- Disponibilizar álcool em gel 70% (setenta por cento), na entrada do estabelecimento para uso dos 
clientes; 

II- Observar na organização das mesas a distância mínima de dois metros entre elas; 
III- Aumentar a frequência de higienização de superfícies; e 
IV- Manter ventilados ambientes de uso dos clientes. 

 
Art. 7º- Fica instituído o termo de responsabilidade de isolamento domiciliar, que deverá ser assinado 
pelo paciente, caso, seja necessário. 
 
Art. 8º- As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, mesmo 
antes do prazo estipulado no art. 4º. 
 
Art. 9º- As atividades administrativas desenvolvidas nas diversas secretarias municipais, não terão 
atendimento ao público do dia 23/3/2020 ao dia 27/3/2020.   
 
Art. 10- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará até decisão de suspensão a 
ser apresentada pelo Comitê Gestor responsável pelas medidas de prevenção e combate à Pandemia. 
 
Natalândia-MG, 17 de março de 2020. 

 
 

GERALDO MAGELA GOMES  
Prefeito  

 
 
 
 
 
 

 

             
 


