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 Retificação Diário Oficial Edição 349 

 

Onde se lê: 

Sexta-feira, 19 de março de 2020 

Leia-se: 

Sexta-feira, 20 de março de 2020 

Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

DECRETO Nº 13 DE 23 DE MARÇO 

DE 2020 

 

Determina medidas emergenciais a 

serem adotadas no âmbito da 

Administração Pública, enquanto 

perdurar o Estado de Emergência 

declarado no Decreto Municipal nº 011, 

de 19 de março de 2020.   

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo inciso 

VI, art. 52 da Lei Orgânica Municipal; e 

 

Considerando as determinações e 

orientações do Decreto Municipal 

nº 11, de 19 de março de 2020;   

 

Considerando as orientações do 

Comitê de Enfrentamento de 

Doenças Transmissíveis de Santana 

da Vargem; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica proibida, como 

medida de enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do novo 

Coronavírus (COVID-19), no Município 

de Santana da Vargem a realização de 

eventos e reuniões, de qualquer natureza, 

de caráter público e privado, incluídas 

excursões e cursos presenciais com mais 

de 5 (cinco) pessoas. 

 

Art. 2º  - Fica determinado, para 

fins de enfrentamento da emergência de 
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saúde pública decorrente da propagação 

do novo Coronavírus (COVID-19) que: 

I – o transporte coletivo de 

passageiros, urbano e rural, não exceda a 

capacidade de passageiros sentados e, 

quando possível, mantenha as janelas 

abertas: 

a) ocorra a realização de 

limpeza minuciosa e diária de todas as 

partes e itens dos veículos em circulação, 

com utilização de produtos que impeçam a 

propagação do vírus; 

b) a fixação, em local visível 

aos passageiros, de informações sanitárias 

sobre higienização e cuidados para 

prevenção, enfrentamento e 

contingenciamento da doença causada pelo 

COVID-19.    

 

II – o transporte coletivo 

intermunicipal de passageiros, público ou 

privado, seja realizado sem exceder a 

metade da capacidade de passageiros 

sentados, observadas as demais 

determinações do inciso I deste artigo. 

 

Art. 3º - Determina-se que os 

fornecedores e comerciantes estabeleçam 

limites quantitativos para a aquisição de 

bens essenciais à saúde, à higiene e à 

alimentação, sempre que necessário, para 

evitar o desabastecimento aos demais 

consumidores de tais produtos. 

Parágrafo único - Os 

estabelecimentos comerciais deverão, 

ainda, fixar horários de atendimentos aos 

clientes com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos e aos que se 

autodeclararem do grupo de risco, para 

evitar, ao máximo, a exposição desses 

indivíduos ao novo Coronavírus. 

 

Art. 4º - Fica autorizada, mediante 

ato fundamentado da Secretaria Municipal 

de Saúde: 

I – requisição de bens ou de 

serviços de pessoas naturais ou jurídicas, 

em especial de médicos e de outros 

profissionais da saúde, e de fornecedores 

de equipamentos de proteção individual 

(EPI), medicamentos, produtos de 

limpeza, além de outros que se fizerem 

necessários; 

II – importação de produtos sem 

registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA),  desde 

que registrados por autoridade sanitária 

estrangeira e estejam previstos em ato do 

Ministério da Saúde, nos termos do inciso 

VIII, artigo 3º da Lei nº 13.979/2020; 

III – aquisição de bens, de serviços 

e de insumos de saúde destinados à 

prevenção, ao enfrentamento e ao 
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contingenciamento da epidemia causada 

pelo novo Coronavírus, mediante dispensa 

de licitação, nos termos do artigo 4º da Lei 

nº 13.979/2020. 

Parágrafo único – Na hipótese do 

inciso I, será garantido o pagamento 

posterior de justa indenização.  

 

Art. 5º - Fica autorizada a 

utilização de força policial, mediante 

requisição do Secretário Municipal de 

Saúde, para garantir o cumprimento do 

disposto neste Decreto. 

 

Art. 6º  - Para enfrentamento do 

Estado de Emergência em Saúde Pública 

no município, nos termos do Decreto nº 

11, de 19 de março de 2020, determina-se: 

I - suspensão da atividade 

presencial dos seguintes serviços, 

atividades ou empreendimentos públicos 

ou privados especificados abaixo, que 

necessitem de alvará de localização e 

funcionamento, de competência do 

Município de Santana da Vargem, para 

evitar aglomeração de pessoas, salvo 

exceções previstas neste Decreto: 

a) atividades em feiras, inclusive 

feiras livres; 

b) clubes, academias de ginástica, 

estúdio de pilates, salões de festas, clínicas 

de estética; 

c) bares, restaurantes e 

lanchonetes; 

d) demais estabelecimentos 

comerciais. 

 

Parágrafo único -  Caso tenham 

estrutura e logística adequados, os 

estabelecimentos citados no inciso I 

poderão efetuar entrega em domicílio e 

disponibilizar a retirada no local de 

produtos e de alimentos prontos e 

embalados para consumo, fora do 

estabelecimento, desde que adotadas as 

medidas estabelecidas pelas autoridades de 

saúde de prevenção ao contágio e 

contenção da propagação da infecção viral 

relativa ao novo Coronavírus (COVID-19). 

 

II - os estabelecimentos industriais 

devem adotar sistemas de escalas, 

revezamento de turnos e alterações de 

jornadas, para reduzir fluxos, contato e 

aglomeração de trabalhadores, bem como 

implementar medidas de prevenção ao 

novo Coronavírus, disponibilizando 

material de higiene e orientando seus 

empregados; 

 

III - ficam suspensas a visitação a 

parques e a demais locais de lazer e 

recreação. 
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IV – recomenda-se a suspensão de 

visitas a pacientes diagnosticados com o 

COVID-19, internados na rede pública ou 

privada de saúde; 

 

V – solicitar a todos os 

responsáveis por veículos de transporte 

coletivo e individual de passageiros que 

instruam e orientem seus empregados, de 

modo a reforçar a importância da correta 

higienização pessoal, dos materiais de 

trabalho e a forma como devem se 

relacionar com os demais passageiros. 

 

Art. 7º - A suspensão do inciso I, 

artigo 6º deste Decreto não se aplica aos 

seguintes estabelecimentos: 

I – farmácias e drogarias; 

II – supermercados, mercados, 

açougues, peixarias, quitandas e centros de 

abastecimento de alimentos; 

III – lojas de venda de alimentação 

para animais; 

IV – distribuidora de gás; 

V – lojas de venda de água mineral; 

VI – padarias; 

VII – postos de combustíveis; 

VIII – oficinas mecânicas; 

IX – agências bancárias e 

similares. 

 

Parágrafo único -  os 

estabelecimentos comerciais referidos no 

caput deverão adotar as seguintes medidas: 

I – intensificar as ações de limpeza; 

II – disponibilizar produtos 

antissépticos aos seus clientes; 

III – divulgar informações acerca 

das medidas de prevenção ao novo 

Coronavírus. 

 

Art. 8º – Determina-se a 

manutenção das seguintes atividades: 

I – tratamento e abastecimento de 

água; 

II – todos os tipos de assistência 

médica; 

III – funerárias; 

IV – coleta, transporte, tratamento 

e disposição de resíduos sólidos urbanos e 

demais atividades de saneamento; 

V – processamento de dados; 

VI – segurança privada; 

VII – imprensa. 

Parágrafo único -  Fica autorizada 

a reunião de até 10 (dez) pessoas para a 

realização das ações concernentes a 

enterros e a velórios, sendo estes limitados 

a duas horas de duração.  

 

Art. 9º – Os dirigentes máximos 

dos órgãos da Administração Pública 

implementarão, conforme diretrizes 
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estabelecidas pelo Comitê de 

Enfrentamento de Doenças 

Transmissíveis, medidas estruturais que se 

fizerem necessárias e forem 

recomendadas por órgãos de saúde 

pública, como: 

I – adotar medidas de profilaxia, 

assepsia, sanitárias e de informação em 

relação ao COVID-19; 

II – recomendar a realização de 

reuniões virtuais ou, não sendo possível, 

que estas sejam realizadas exclusivamente 

com a participação das pessoas 

indispensáveis a tomadas de decisões, 

instrução e conclusão do expediente; 

III – organizar as escalas dos 

servidores que trabalharem 

presencialmente, a fim de se evitar 

aglomeração de pessoas por longo período 

de tempo, bem como para não prejudicar 

sobremaneira a continuidade da prestação 

dos serviços públicos. 

 

Art. 10  - Determina-se a 

suspensão das folgas compensativas, 

férias-prêmio e férias regulamentares dos 

servidores da área da saúde do Município 

de Santana da Vargem, durante o Estado 

de Emergência, devendo o setor de 

recursos humanos adotar as medidas 

necessárias para a consecução desse fim. 

Parágrafo único – Caberá à chefia 

imediata de cada setor da área da saúde 

comunicar a presente suspensão, 

determinando, inclusive, o cumprimento 

da demanda por meio de escalas, sob pena 

das sanções cabíveis. 

 

Art. 11 - Para evitar aglomeração 

de pessoas, o contato com servidores 

possivelmente contaminados e em 

respeito à determinação para se encerrar as 

atividades de atendimento ao público, fica 

autorizado o cômputo dos dias 

trabalhados, para fins do pagamento do 

mês de março aos servidores públicos do 

Poder Executivo, com base nos eventos 

ocorridos no mês anterior à data de 

publicação deste Decreto, tendo em vista 

a necessidade de se preencher e assinar, 

pessoalmente, a folha de controle de 

presença por cada servidor autorizado 

para tal incumbência. 

Parágrafo único – Os valores 

auferidos pelos agentes públicos 

corresponderão ao controle do mês 

anterior, estabelecendo-se para os 

próximos meses a regularização da 

situação contábil e financeira, mediante a 

aferição regular do controle de presença e 

de demais atividades de cada servidor. 
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Art.12 -  Ficam suspensos os 

prazos de todos os procedimentos 

administrativos, durante o Estado de 

Emergência de Saúde Pública do 

município, instaurados até a presente data, 

pela Administração Pública Municipal, 

para se evitar o contato entre pessoas e a 

propagação do COVID-19. 

 

Art. 13 -  Fica recomendado para 

toda a população vargense, a contenção 

social, consistindo na permanência do 

indivíduo em sua residência, evitando 

encontros com familiares ou em grupos, 

com pessoas classificadas como mais 

vulneráveis ao COVID-19.  

 

Art. 14 - Revogam-se as 

disposições em contrário contidas no 

Decreto Municipal nº 12, de 20 de março 

de 2020. 

 

Art. 15 – Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação.  

 

Santana da Vargem - MG, 23 de março de 

2020 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

DECRETO Nº 14 DE 24 DE MARÇO DE 

2020 

 

Determina a implementação de novas 

medidas emergenciais e temporárias  no 

Município de Santana da Vargem, para 

enfrentamento e prevenção de contágio 

pelo COVID -19.   

 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas pelo inciso 

VI, art. 52 da Lei Orgânica Municipal; e 

 

Considerando as determinações e 

orientações do Decreto Municipal 

nº 11, de 19 de março de 2020;   

 

Considerando as orientações do 

Comitê de Enfrentamento de 

Doenças Transmissíveis de Santana 

da Vargem; 

 

Considerando a necessidade de 

atuação do Poder Público, inclusive 

de forma enérgica, para proteger a 

população vargense, na 

implementação de medidas para 

evitar a propagação da doença 

causada pelo COVID-19 que vem 

crescendo no Estado de Minas 

Gerais; 
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Considerando  a necessidade de 

proteção da Ordem Pública, da Lei, 

dos Direitos Fundamentais e, em 

especial, da Saúde Pública; 

 

Considerando  a necessidade de 

adotar constantes medidas de 

emergência em Sáude Pública, com 

fins de resguardar os interesses da 

coletividade; 

 

Considerando a necessidade de ser 

evitada a formação de 

aglomerações de pessoas que 

possam fomentar a propagação do 

novo Coronavirus (COVID-19);   

 

DECRETA: 

 

 

 

Art. 1º - Fica instituído o TOQUE 

DE RECOLHER, em todo o território do 

Município de Santana da Vargem, ficando 

restrita a circulação de pessoas, nos 

logradouros públicos, no período 

compreendido entre às 19 horas e 06 

horas, por 8 (oito) dias, contados a partir 

do dia 24 de março de 2020. 

Parágrafo Único – O diposto no  

caput não se aplica ao transporte de 

pacientes para unidades de saúde, à 

aquisição de medicamentos e aos veículos 

atrelados à prestação de serviços de 

relevante interesse público. 

 

Art. 2º - Fica proibido, em todo o 

território do Município de Santana da 

Vargem, pelo prazo de 8 (oito) dias, a 

partir de 24 de março de 2020, o exercício 

de qualquer atividade comercial e 

industrial no período compreendido entre 

às 19 horas e 6 horas. 

§1º –  Excetuam-se ao disposto no 

caput deste artigo os serviços de delivery  

de gêneros alimentícios, de água, de gás e 

de medicamentos.       

§2º – Demais serviços essenciais, 

como supermercados, padarias, açougues 

e congêneres, relacionados à alimentação 

básica, deverão suspender suas atividades 

30 (trinta) minutos antes do período 

estipulado no caput, visando o 

deslocamento ordenado dos seus 

colaboradores até as respectivas 

residências. 

 

Art. 3º - Fica determinado que os 

referidos estabelecimentos organizem-se 

para não causar aglomerações dentro e no 

entorno de seus estabelecimentos, no 

momento da liberação de seus 

colaboradores, devendo, para isso, 

ordená-los em filas, respeitando a 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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distância mínima de 2 (dois) metros de 

cada um. 

Parágrafo Único – Os 

estabelecimentos mencionados no §2º do 

artigo 2º deste Decreto deverão efetuar o 

revezamento entre seus empregados, 

dispensar os colaboradores acima de 60 

(sessenta) anos e aqueles que estiverem 

nos grupos de risco. 

 

Art. 4º - A fiscalização do disposto 

neste Decreto será exercida pelo 

Município de Santana da Vargem com o 

auxílio da Polícia Militar do Estado de 

Minas Gerais, se assim for necessário. 

 

Art. 5º - Todos os servidores do 

Município de Santana da Vargem deverão 

estar à disposição do Chefe do Poder 

Executivo para eventual convocação. 

 

Art. 6º - Os casos omissos serão 

decididos pela Administração Municipal. 

 

Art. 7º - Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem - MG, 24 de março de 

2020 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal  

 

 

Assistência Social 

 

COMUNICADO 

 

Considerando o Decreto Municipal 

nº 011, de 19 de março de 2020, que 

“Dispõe sobre medidas de 

prevenção ao contágio e de 

enfrentamento e contingenciamento, 

no âmbito do Poder Executivo, da 

epidemia de doença infecciosa viral 

respiratória causada pelo agente 

Coronavírus (COVID-19), e dá 

outras providências.”;   

Considerando as diretrizes oficiais 

do Ministério da Saúde, Secretaria 

de Estado da Saúde de Minas Gerais 

e Secretaria Municipal de Saúde de 

Santana da Vargem, no tocante da 

prevenção e enfrentamento do 

Coronavírus; 

Considerando a necessidade de 

evitar aglomerações para prevenir a 

disseminação do Coronavírus; 

Considerando a elevação dos riscos 

causados pelo Coronavírus em 

determinada faixa etária da 

população, bem como aos grupos de 

risco; 

Considerando a importância da 

prática de ações que proporcionem 
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segurança aos usuários dos serviços 

municipais de Assistência Social. 

 

A Secretaria Municipal de Ação 

Social informa que, permanece suspensa 

temporariamente a contar de 18 de março de 

2020 até o dia 05 de abril de 2020, a 

realização de oficinas vinculadas ao Centro 

de Referência de Assistência Social – CRAS 

(bem como, de seus serviços ofertados, ou 

seja, Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família [PAIF] e Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos), 

fato já comunicado em 17 de março de 2020. 

 

Reafirma que é garantido aos 

usuários das oficinas ofertadas pelo CRAS, 

o retorno às atividades, tão logo estas 

retomem seus fluxos de atendimento, sem 

prejuízo algum de perca de suas vagas. 

 

Em atenção aos arts. 4º, 5º e 6º do 

Decreto Municipal nº 011/ 2020, em 

especial, o art. 6º que versa sobre suspensão 

do atendimento ao público nos órgãos e 

repartições municipais, informa ainda, que 

estes atendimentos estão suspensos até o dia 

05 de abril de 2020 na sede da Secretaria 

Municipal de Ação Social, CRAS, Equipe de 

Proteção Social Especial, Serviço de 

Vigilância Socioassistencial e Gestão de 

Benefícios, Cadastro Único e Programa 

Bolsa Família e Conselho Tutelar. 

Entretanto, todos os servidores 

permanecerão realizando serviços internos e 

esclarecimentos e serviços poderão ser 

realizados, prioritariamente, através dos e-

mails e telefones de cada órgão. 

 

Ressalta-se que situações 

excepcionais serão tratadas de forma 

individualizada, no intento, de melhor 

resolver caso a caso. 

Visitas domiciliares realizadas pelos 

técnicos do CRAS, Equipe de Proteção 

Social Especial e Serviço de Vigilância 

Socioassistencial e Gestão de Benefícios 

serão reagendadas, afim de que possam ser 

mantidas medidas profiláticas, com o intuito 

de evitar a propagação dos agentes 

infecciosos do Coronavirus e preservar o 

estado de saúde dos usuários atendidos pelo 

Sistema Único de Assistência Social 

municipal. 

 

No tocante, do Cadastro Único e 

Programa Bolsa Família, todos os 

atendimentos programados serão 

reagendados para que não ocorra prejuízo 

dos munícipes cadastrados ou que buscam o 

cadastro. Para os casos de beneficiários do 

Programa Bolsa Família que se encontram 

com benefício bloqueado, suspenso ou 

cancelado, e desejarem buscar informações, 
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poderão entrar em contato por meio dos 

telefones da Secretaria Municipal de Ação 

Social, abaixo descritos. 

 

Os Conselheiros Tutelares 

permanecerão na sede do Conselho 

realizando trabalhos internos e estarão 

disponíveis através dos telefones fixo e de 

plantão deste órgão. 

 

 Para contato com os equipamentos 

públicos e órgãos vinculados à Secretaria 

Municipal de Ação Social, este poderá 

ocorrer por meio dos telefones e e-mails: 

• Secretaria Municipal de Ação Social: 

3858-1337 ou 3858-1348 / email: 

acaosocial@santanadavargem.mg.gov.

br; 

• CRAS: 3858-1424 / email: 

cras@santanadavargem.mg.gov.br; 

• Equipe de Proteção Social Especial: 

3858-1337 ou 3858-1348 / email: 

acaosocial@santanadavargem.mg.gov.

br; 

• Serviço de Vigilância Socioassistencial 

e Gestão de Benefícios: 3858-1337 ou 

3858-1348 / email: 

acaosocial@santanadavargem.mg.gov.

br; 

• Cadastro Único e Programa Bolsa 

Família: 3858-1337 ou 3858-1348 / 

email: 

acaosocial@santanadavargem.mg.gov.

br; 

• Conselho Tutelar: 3858-1429 / Plantão: 

99849-8632 / email: conselho 

tutelar@santanadavargem.mg.gov.br; 

 

A Secretaria Municipal de Ação 

Social e todos os equipamentos públicos e 

órgãos a ela vinculados permanecerão 

atuando nas medidas de prevenção, mas é 

importante que todos os cidadãos também 

contribuam neste processo, seguindo as 

recomendações das autoridades sanitárias 

para evitar a proliferação do vírus.  

 

 

Anderson Vilela Azevedo 

Secretário Municipal de Assistência 

Social 

 

 

 

 

 

Conteudista Assistência Social: Paulo 

Ricardo Corrêa – MASP: 1120 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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