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PREFEITURA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 2260, DE 20 DE MARÇO DE 2020.
“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS COMPLEMENTARES DE
PREVENÇÃO AO CONTÁGIO E DE ENFRENTAMENTO E
CONTINGENCIAMENTO, EM RAZÃO DA DOENÇA INFECCIOSA
VIRAL RESPIRATÓRIA COVID-19, CAUSADA PELO VIRUS SARSCoV-2.”.
O Prefeito Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que o Decreto 2259, de 19 de março de 2020,
estabeleceu as medidas de prevenção ao contágio e de
enfrentamento e contingenciamento, em razão da doença infecciosa
viral respiratória COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV2;
CONSIDERANDO o crescimento de casos suspeitos de pessoas
infectadas com o vírus SARS-CoV2, no Município de Monte Carmelo,
segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO a necessidade de reduzir o risco de contágio da
população;
CONSIDERANDO que o artigo 19 do Decreto 2259/2020, estabelece
que outras medidas poderão ser adotadas a qualquer momento;
CONSIDERANDO as Recomendações do Comitê de Enfrentamento
à COVID-19, em reunião realizada nesta data;
DECRETA:
Art. 1º Serão suspensos(as) temporariamente:
I - os serviços de fiscalização sanitária em estabelecimentos de saúde
e interesse à saúde, exceto:
a) as situações em que houverem denúncias;
b) os atendimentos às solicitações de inspeções, desde que não haja
aglomeração de pessoas e risco de contaminação.
II - as atividades dos clubes de esporte e lazer do Município;
III - os atendimentos ambulatoriais, públicos e privados, a partir do dia
30 de março de 2020, ressalvadas as especialidades de pediatria,
oftalmologia, cardiologia, ginecologia/obstetrícia e ortopedia, bem
como ultrassonografia, em casos de prioridade;
IV - todas as viagens turísticas e aquelas destinadas a compras para o
comércio;
V - todas as atividades das academias até o dia 31 de março de 2020;
VI - o funcionamento de casas noturnas e demais estabelecimentos
dedicados à realização de festas, eventos, recepções ou similares;
VII - todos os eventos festivos e atividades que contenham
aglomeração de pessoas pelo período de 05 (cinco) meses, nos
termos do Decreto 2259, de 19 de março de 2020.
Art. 2º Fica suspenso o comércio em geral no Município de Monte
Carmelo até o dia 31 de março de 2020.
§ 1º A suspensão a que se refere o caput deste artigo não se aplica aos
seguintes estabelecimentos:
I - farmácias;
II - supermercados, mercados, açougues, peixarias,
hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de
alimentos;
III - lojas de conveniência;
IV - lojas de venda de alimentação para animais;
V - distribuidores de gás;
VI - lojas de venda de água mineral;
VII - padarias;
VIII - restaurantes;
IX - postos de combustíveis.
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§ 2º Os estabelecimentos a que se referem o parágrafo primeiro,
incisos I a IX, deverão:
I - intensificar as ações de limpeza;
II - disponibilizar álcool em gel para seus clientes;
III - divulgar informações sobre o novo coronavírus, causador da
doença COVID-19, e das medidas de prevenção e enfrentamento;
§3º No caso do inciso VIII, do § 1º, o estabelecimento deverá manter
espaçamento mínimo de 01 (um) metro entre as mesas, reduzir o
atendimento para um terço de sua capacidade e adotar todas as
medidas de higienização necessárias.
§4º Os bares e lanchonetes funcionarão apenas em sistema de
delivery.
Art. 3º Expeça-se recomendação para:
I – Os mototaxista para suspender as atividades relacionadas aos
serviços prestados, exclusivamente no que se refere ao transporte
de passageiros, em face da dificuldade de higienização de
capacetes de uso coletivo, mantendo-se as atividades dos
motofretistas, destinadas ao transporte de bens e materiais.
II – As agências bancárias e lotéricas para que adotem medidas
higienização dos caixas eletrônicos e maçanetas das portas, bem
como para que restrinjam o número de pessoas no interior de suas
dependências, observado o distanciamento mínimo de 1(um) metro
entre as pessoas nas filas e a disponibilização de álcool em gel para
os clientes;
III – Os Serviços funerários para que:
a) reduzam nos velórios o número de pessoas nas suas
dependências internas, limitado ao número máximo de
10 (dez) pessoas;
b) suspendam os cortejos a pé;
c) forneçam informações aos usuários dos serviços e
colaboradores para que observem as normas de etiqueta
respiratória, assegurem a higienização dos ambientes e
superfícies e mantenham os ambientes arejados, em
respeito às normas da Vigilância Sanitária e de outros
órgãos.
Art. 4º Os Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate às
Endemias deverão desempenhar suas atividades de visitas
domiciliares sem adentrar nas residências, salvo em caso de
comprovada necessidade, e prestar as informações para a
prevenção da COVID-19, fazendo uso de EPI's, caso necessário.
Art. 5º Os funcionários com idade acima de 60 (sessenta) anos, da
iniciativa pública e privada, que apresentam comorbidades e/ou
residem com idosos que apresentam comorbidades e necessitam
de cuidados, serão dispensados temporariamente.
Art. 6º Todos os estabelecimentos deverão retirar ou lacrar, em
caráter temporário, os bebedouros de água de pressão, do tipo
industrial, horizontais e verticais.
Art. 7º Sem prejuízo das normativas expedidas pela Portaria 356,
de 11 de março de 2020, as pessoas que retornarem de viagem
deverão comparecer às Unidades de Saúde para orientações e
providências e:
I - ficarem em isolamento durante o período de 07 (sete) dias, caso
não apresentem sintomas, ou;
II - permanecerem em isolamento, na hipótese de surgimento de
sintomas, pelo período de 14 (quatorze) dias.
Art. 8º O cemitério deverá permanecer fechado, autorizada a sua
abertura apenas para os sepultamentos.
Art. 9º Fica determinada a criação de uma Central de Atendimento
na Secretaria Municipal de Saúde, para prestar esclarecimentos e
orientações à população e aos profissionais da saúde.
Art. 10 Permanecem inalteradas as medidas de prevenção
dispostas no Decreto 2259, de 19 de março de 2020, que não sejam
incompatíveis com as medidas adotadas neste Decreto.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Monte Carmelo, 20 de março de 2020.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
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