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Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

DECRETO Nº 22, de 16 de Abril de 2020 

 

“Altera a redação da Cláusula Segunda 

do Anexo Único do Edital de Lançamento 

do Imposto Predial e Territorial Urbano – 

IPTU do exercício de 2020, e dá outras 

providências” 

 

 

  O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições que lhe 

confere a Lei e em especial o art. 52, inciso 

VI, da Lei Orgânica do Município, e 

 

 Considerando a situação 

epidemiológica de pandemia causada pelo 

Novo Coronavírus que ensejou grave crise 

econômica global; 

  

  DECRETA: 

 

  Art. 1º - Fica alterada a Cláusula 

Segunda do Anexo Único do Edital de 

Lançamento do Imposto Predial Territorial 

Urbano – IPTU, disposta no Decreto 

Municipal nº 04/2020, que passa a viger com 

a seguinte redação: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

PARA PAGAMENTO 

O prazo máximo para pagamento em Cota 

Única será concedido com os seguintes 

descontos, nas respectivas datas, todos 

acrescidos de Taxa de Expediente: 

 

PERCENTUAIS DE 

DESCONTOS 

PRAZOS 

25% 11/08/2020 

20% 11/09/2020 

15% 13/10/2020 

05% 16/11/2020 
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Parágrafo primeiro - O contribuinte poderá 

optar pelo pagamento em parcelas iguais, 

mensais e sucessivas, até o limite de 04 

(quatro), com desconto de 5% (cinco por 

cento), todas acrescidas de Taxa de 

Expediente, nas seguintes datas: 11/08/2020, 

11/09/2020, 13/10/2020 e 16/11/2020. 

 

   Art. 2º - Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 Santana da Vargem – MG, 16 de abril de 

2020 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO Nº 010 DE 17 DE MARÇO 

DE 2020 

 

“Dispõe sobre as medidas de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento e 

contingenciamento, no âmbito do Poder 

Executivo Municipal, da epidemia de 

doença infecciosa viral respiratória 

causada pelo agente Coronavírus 

(COVID 19), institui o Comitê de 

Enfrentamento de Doenças 

Transmissíveis de Santana da 

Vargem/MG, Decreta Situação de 

Emergência em Saúde Pública e dá outras 

providências”.   

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 

52, da Lei Orgânica Municipal; e 

 

Considerando que o inciso III do 

Art. 5º da Lei Federal nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, estabelece que 

um dos objetos do Sistema único de 

Saúde é prestar assistência às 

pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação 

da saúde, coma realização integral 

das ações assistenciais e das 

atividades preventivas; 

Considerando que o Plano de 

Competência Nacional para 

Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus COVID-19, elaborado 

pelo Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública do 

Ministério da Saúde, datado de 

fevereiro de 2020, estabelece o nível 

de emergência resposta às ameaças 

atuais representadas pelo COVID-

19; 

Considerando que toda medida 

adotada pelo Poder Público diante 

do quadro atual de infecções pelo 

COVID-19 deve ser proporcional e 

restrita aos riscos vigentes; 
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Considerando que o Sistema Único 

de Saúde Nacional não dispõe dos 

recursos necessários para o 

tratamento amplo e irrestrito de 

todas as pessoas que se 

contaminarem como novo 

Coronavírus, caso os casos de 

transmissão se disseminem em 

proporções maiores aos registrados 

atualmente; 

 

O Poder Geral de Cautela, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º -Fica decretado em toda a 

extensão do Município de Santana da 

Vargem o Estado de Emergência em saúde 

pública, segundo a definição do Plano de 

Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, 

elaborado pelo Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública do 

Ministério da Saúde, datado de fevereiro de 

2020.(Revogado pelo Decreto nº 11, de 19 

de março de 2020) 

 

Art. 2º - Fica determinado a 

suspensão a contar do dia 18 de março de 

2020 de todas as aulas em estabelecimento 

públicos e privados de ensino do Município 

de Santana da Vargem (escolas, faculdades, 

universidades, pré-vestibulares, instituições 

de ensino técnico, creches e congêneres 

municipais, estaduais, federais ou privados) 

em todos os segmentos de ensino até o dia 

05 de abril de 2020. (Revogado pelo 

Decreto Nº 011, de 19 de março de 2020) 

Parágrafo único: Oprazo 

determinado no caput poderá ser majorado a 

depender das prospecções e indicações pelo 

Estado de Minas Gerais e pelo Governo 

Federal.(Revogado pelo Decreto Nº 011, de 

19 de março de 2020) 

 

Art. 3º - Fica determinada a 

suspensão, a contar do dia 18 de março de 

2020. De todos os serviços públicos e 

privados com a capacidade de reunirem 50 

(cinqüenta) pessoas ou mais, incluindo 

festas, comemorações e eventos 

congêneres.(Revogado pelo Decreto Nº 

011, de 19 de março de 2020) 

 

Art. 4º - Ficam autorizados, desde 

já, procedimentos especiais de compras 

pelos setores competentes do Município de 

Santana da Vargem, nos termos da Lei 

Federal 8.666 no que se refere a insumos e 

instrumentos necessários às unidades 

básicas de saúde do Município e instituições 

hospitalares locais.(Revogado pelo Decreto 

Nº 011, de 19 de março de 2020) 
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Art. 5º - As ações de controle e 

acompanhamento da execução deste 

Decreto, bem como de todas as ações de 

saúde pública na extensão do Município de 

Santana da Vargem serão coordenadas pelo 

Secretário Municipal de Saúde, incluindo as 

organizações a entes locais financiados pelo 

SUS. (Revogado pelo Decreto Nº 011, de 

19 de março de 2020) 

 

Art. 6º - Fica instituído o Comitê de 

Enfretamento de Doenças Transmissíveis de 

Santana da Vargem, de caráter deliberativo, 

e com competência extraordinária para 

acompanhar a evolução do quadro 

epidemiológico do novo Coronavírus, além 

de adotar e fixar medidas de saúde pública 

necessárias para a prevenção e controle do 

contágio e o tratamento das pessoas afetadas. 

(Revogado pelo Decreto Nº 011, de 19 de 

março de 2020) 

§ 1º -O Comitê será composto pelas 

seguintes autoridades: 

Presidente: Secretário Municipal de 

Saúde; 

Membros: Coordenador de 

Imunização; 

Coordenador de Atenção Básica; 

 Coordenador de Epidemiologia; 

Coordenador de Vigilância em 

Saúde; 

Enfermeira RT pelo Centro de 

Saúde;  

 Enfermeira RT pelo PSF 1; 

 Enfermeira RT pelo PSF 2; 

 Enfermeira RT pelo PSF 3;

   

  

§ 2º -O Comitê decidirá sobre a 

implementação das medidas de que trata o 

caput de acordo com  a fase de contenção e 

mitigação da epidemia.(Revogado pelo 

Decreto Nº 011, de 19 de março de 2020) 

§ 3º - Poderão ser convidados para 

participar da reunião, a juízo dos membros 

titulares, e com o objetivo de contribuir com 

informações a respeito da matéria objeto do 

convite, especialistas e representantes de 

outros órgãos e entidades públicas ou 

privadas.(Revogado pelo Decreto Nº 011, 

de 19 de março de 2020) 

§ 4º - O Comitê regulará todas as 

situações omissas na legislação e sobre fatos 

excepcionais que sejam referentes às 

medidas deenfrentamento da epidemia do 

COVID-19, devendo, inclusive, orientar o 

Poder Executivo Municipal quanto à 

suspensão e descontinuidade de serviços 

públicos, a possibilidade de trabalho remoto 

e o funcionamento de órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e 

Indireta.(Revogado pelo Decreto Nº 011, 

de 19 de março de 2020) 
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Art. 7º - O servidor que retornar de 

viagem de local em que houver transmissão 

comunitária de agente Coronavírus 

(COVID-19), conforme declarado por 

autoridade pública competente, fica 

impedido de se apresentar ao órgão ou 

entidade de trabalho por:(Revogado pelo 

Decreto Nº 011, de 19 de março de 2020) 

I- Quatorze dias corridos contados 

do retorno da viagem se 

apresentar sintomas 

característicos da doença; 

II- Sete dias corridos contados do 

retorno da viagem se não 

apresentar sintomas 

característicos da doença; 

 

§ 1º - O servidor deverá comunicar 

prontamente a situação a sua chefia 

imediata, que determinará as medidas 

necessárias para, sendo possível, viabilizar a 

realização do trabalho remoto, sem prejuízo 

da remuneração.(Revogado pelo Decreto 

Nº 011, de 19 de março de 2020) 

§ 2º - Não sendo possível a 

realização do trabalho remoto de que trata o 

§ 1º, a freqüência do servidor será 

abonada.(Revogado pelo Decreto Nº 011, 

de 19 de março de 2020) 

§ 3º - Será mantido o pagamento do 

auxílio-alimentação previsto em lei ao 

servidor sujeito ao trabalho remoto 

determinado nos termos do 

caput.(Revogado pelo Decreto Nº 011, de 

19 de março de 2020) 

Art. 8º- Fica dispensado o 

comparecimento do servidor ao serviço que 

apresentar atestado médico demonstrando os 

sintomas característicos da 

doença.(Revogado pelo Decreto Nº 011, de 

19 de março de 2020) 

Art. 9º -  O presente Decreto vigerá 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar de 

sua publicação, podendo ser prorrogado por 

ato da mesma natureza do Prefeito 

Municipal, seguindo recomendação do 

Comitê de Enfrentamento de Doenças 

Transmissíveis de Santana da 

Vargem.(Revogado pelo Decreto Nº 011, 

de 19 de março de 2020) 

 

Art. 10 -Este decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. (Revogado pelo 

Decreto Nº 011, de 19 de março de 2020) 

 

Santana da Vargem, 17 de marçode 

2020. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

*(Decreto 10/2020 Compilado). 
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DECRETO Nº 011, DE 19 DE MARÇO 

DE 2020 

    

 

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. 

 

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem - MG, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art. 

52, da Lei Orgânica Municipal; e 

 

CONSIDERANDO a 

declaração de pandemia para o COVID-19, 

pela Organização Mundial de Saúde, 

ocorrida no dia 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que a Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

estabeleceu uma série de medidas 

profiláticas a serem adotadas pela 

Administração Pública, a fim de evitar a 

propagação dos agentes infecciosos do 

Coronavirus;  

CONSIDERANDO o boletim 

epidemiológico publicado pelo Ministério 

da Saúde no dia 14 de março de 2020, 

recomendando que o Poder Público adote 

algumas medidas preventivas contra o 

Coronavírus; 

CONSIDERANDO que a 

Resolução nº 188, do Ministério da Saúde, 

declarou, em 3 de fevereiro de 2020, Estado 

de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional; 

CONSIDERANDO o Plano de 

Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-

19), instituído pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que o 

governo estadual, por meio do Decreto NE 

nº 113, de 12 de março de 2020, declarou 

situação de emergência em saúde pública em 

todo o Estado de Minas Gerais;  

CONSIDERANDO a 

confirmação do primeiro registro de morte 

em decorrência do Coronavírus no Brasil, 

ocorrido no dia 17 de março de 2020, no 

Município de São Paulo; 

 

CONSIDERANDO os casos 

de Coronavírus já registrados em todo o 

Estado de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO a elevação 

dos riscos causados pelo Coronavírus em 

determinada faixa etária da população, bem 

como aos grupos de risco; 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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CONSIDERANDO que é 

dever da Administração Pública Municipal 

zelar pela integridade física de seus 

administrados; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Este Decreto 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, 

conforme Decreto NE nº 113, de 12 de 

março de 2020; 

Art. 2º - Fica decretado, em toda a 

extensão do Município de Santana da 

Vargem, o Estado de Emergência em saúde 

pública, segundo a definição do Plano de 

Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus, COVID-

19, elaborado pelo Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública do 

Ministério da Saúde, datado de fevereiro de 

2020. 

   

Art. 3º - Compreende-se 

aglomeração de pessoas por reunião de mais 

de 10 (dez) indivíduos em um mesmo 

ambiente, no Município de Santana da 

Vargem.   

 

Art. 4º - Ficam suspensas, até o dia 

05 de abril de 2020, as seguintes atividades, 

salvo exceções previstas neste Decreto: 

  I – capacitação, treinamento 

e eventos coletivos realizados por todos os 

órgãos que impliquem a aglomeração de 

pessoas; 

  II – a participação de 

servidores em eventos ou viagens 

intermunicipais, interestaduais e 

internacionais; 

  III – reuniões e outros 

eventos internos da Administração Pública 

que envolvam aglomerações de pessoas. 

 

Art. 5º - Ficam determinadas as 

seguintes medidas de enfrentamento ao 

Coronavírus, COVID-2019: 

  I – suspensão das reuniões 

ordinárias de todos os Conselhos 

Municipais, até o dia 05 de abril de 2020, 

ficando a convocação das reuniões 

extraordinárias, estritamente necessárias à 

deliberação de temas urgentes ou inadiáveis, 

submetida ao crivo de seu respectivo 

Presidente; 

  II – proibição de visitas em 

Instituições de Longa Permanência de 

Idosos  – ILPIs, até o dia dia 05 de abril de 

2020; 

  III – dispensa do serviço 

dos servidores imunodeprimidos e em 
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tratamento oncológico, até o dia dia 05 de 

abril de 2020; 

  IV – isolamento domiciliar, 

até o dia 05 de abril de 2020, dos servidores 

egressos de regiões de transmissão 

comunitária; 

 

Art. 6º - Ficam suspensas, até o dia 

05 de abril de 2020, as atividades de 

atendimento ao público nos órgãos e 

repartições municipais, de modo que tais 

atividades deverão ser desenvolvidas, 

prioritariamente, através de e-mail e 

telefone, a serem disponibilizados no sítio 

eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Santana da Vargem. 

§1º - As licitações e demais atos 

imprescindíveis ao serviço público serão 

mantidos mediante o comparecimento 

exclusivo das pessoas e servidores 

indispensáveis para a realização do ato. 

 

§2º - Somente serão publicados 

novos editais de licitação e processo 

seletivo, caso necessário à manutenção do 

serviço público, devidamente justificado 

pelo Secretário ou Secretária Municipal. 

 

§3º - Situações excepcionais 

deverão ser resolvidas pelo Secretário ou 

Secretária de cada pasta. 

 

Art. 7º - Ficam suspensas as aulas de 

toda rede pública e privada de ensino, 

localizada no Município de Santana da 

Vargem, até o dia 05 de abril de 2020.  

(Revogado pelo Decreto nº 17 de 03 de 

abril de 2020) 

 

Art. 8º - Ficam suspensos, até o dia 

05 de abril de 2020, os serviços de transporte 

de pacientes, para fins de tratamento de 

saúde em outros municípios, podendo tal 

medida ser excepcionada pela autorização 

do Secretário responsável pela pasta, em 

razão de urgência reconhecida por médico 

do Município. 

 

Art. 9º- O servidor com febre e 

sintomas respiratórios condizentes com a 

infecção pelo Coronavírus deve ser 

orientado a buscar atendimento médico e a 

não permanecer no local de trabalho. 

 

Art. 10 - Fica vedada, até o dia 05 

de abril de 2020, a realização de reuniões em 

espaços públicos, que envolvam 

aglomeração de pessoas.  

Art. 11 - Nos termos do inciso III, 

§7º, artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 

de fevereiro de 2020, para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do 

Coronavírus, poderão ser adotadas, entre 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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outras, em auxílio ao Governo Federal e 

Estadual, as seguintes medidas:  

  I – determinação de 

realização compulsória de:  

  a) exames médicos;  

  b) testes laboratoriais;  

  c) coleta de amostras 

clínicas; 

  d) vacinação e outras 

medidas profiláticas; 

  e) tratamentos médicos 

específicos.  

 

  II – estudo ou investigação 

epidemiológica; 

 

  III – requisição de bens e 

serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipóteses em que será garantido o 

pagamento posterior de indenização justa. 

   

Art. 12 - Como medidas 

complementares de enfrentamento ao 

Coronavírus, orienta-se: 

 

 I – a instrução dos 

servidores públicos municipais sobre os 

hábitos de higiene respiratória. 

 

Art. 13 - .A Administração Pública 

Municipal, em ambientes corporativos, 

deverá disponibilizar dispensadores com 

álcool em gel, além de sabonetes líquidos 

nos banheiros de cada repartição. 

 

Art. 14 - As ações de controle e 

acompanhamento da execução deste 

Decreto, bem como de todas as ações de 

saúde pública na extensão do Município de 

Santana da Vargem serão coordenadas pelo 

Secretário Municipal de Saúde, incluindo as 

organizações a entes locais financiados pelo 

SUS.  

 

Art. 15 - Fica instituído o Comitê de 

Enfretamento de Doenças Transmissíveis de 

Santana da Vargem, de caráter deliberativo, 

e com competência extraordinária para 

acompanhar a evolução do quadro 

epidemiológico do novo Coronavírus, além 

de adotar e fixar medidas de saúde pública 

necessárias para a prevenção e controle do 

contágio e o tratamento das pessoas afetadas.  

§1º - O Comitê será composto pelas 

seguintes autoridades: 

Presidente: Secretário 

Municipal de Saúde; 

Membros:  Coordenador de 

Imunização; 

Coordenador de Atenção Básica; 

Coordenador de Epidemiologia; 

Coordenador de Vigilância em 

Saúde; 
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Enfermeira RT pelo Centro de 

Saúde;  

Enfermeira RT pelo PSF 1; 

Enfermeira RT pelo PSF 2; 

Enfermeira RT pelo PSF 3;  

  

 

§2º - O Comitê decidirá sobre a 

implementação das medidas de que trata o 

caput de acordo com a fase de contenção e 

mitigação da epidemia. 

 

§3º - Poderão ser convidados para 

participar da reunião, a juízo dos membros 

titulares, e com o objetivo de contribuir com 

informações a respeito da matéria objeto do 

convite, especialistas e representantes de 

outros órgãos e entidades públicas ou 

privadas. 

 

§4º - O Comitê regulará todas as 

situações omissas na legislação e sobre fatos 

excepcionais que sejam referentes às 

medidas de enfrentamento da epidemia do 

COVID-19, devendo, inclusive, orientar o 

Poder Executivo Municipal quanto à 

suspensão e descontinuidade de serviços 

públicos, a possibilidade de trabalho remoto 

e o funcionamento de órgãos e entidades da 

Administração Pública Direta e Indireta. 

 

Art. 16 – Revoga-se o Decreto nº 

10, de 17 de Março de 2020. 

 

Art. 17 - Este Decreto entra em 

vigor na data de sua publicação, podendo ser 

alterado em razão de novas medidas que se 

tornarem necessárias em razão da prevenção 

do contágio. 

 

Santana da Vargem, 19 de março de 2020. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

*(Decreto 11/2020 Compilado). 

 

 

DECRETO Nº13 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 
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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 quaqluer 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 

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. 
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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 

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; 
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d) demais estabelecimentos 

comerciais. 

 

Parágrafo único-  Caso tenham 

estrutura e logística adequados, 

osestabelecimentos citados no inciso 

Ipoderão efetuar entrega em domicílio 

edisponibilizar a retirada no local de 

produtos e de alimentos prontos e 

embalados para consumo,fora do 

estabelecimento, desde que adotadas as 

medidas estabelecidas pelasautoridades de 

saúde de prevenção ao contágio e 

contenção da propagação dainfecção viral 

relativa ao novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Parágrafo único - Caso tenham 

estrutura e logística adequados, os 

estabelecimentos citados no inciso I deste 

artigo somente poderão efetuar as vendas 

por mídia digital e por telefone, não se 

autorizando, em hipótese alguma, a 

comercialização presencial dos itens, 

podendo, apenas, entregar em domicílio os 

produtos e alimentos prontos e embalados 

para consumo, 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).(Redação dada pelo Decreto nº 15 de 

27 de março de 2020) 

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. 

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 

realcionar 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; 
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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. 

X – lojas de materiais de 

construção civil.(Incluído pelo Decreto nº 

15 de 27 de março de 2020) 

 

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. 

 

§1º-Os estabelecimentos 

comerciais referidos no caput deverão 

adotar as seguintes medidas:(Redação 

dada pelo Decreto nº 15 de 27 de março 

de 2020) 

I – intensificar as ações de limpeza; 

II – disponibilizar produtos 

antissépticos aos seus clientes; 

III- divulgar informações acerca 

das medidas de prevenção ao novo 

Coronavírus. 

§2º - Os estabelecimentos 

mencionados no inciso X do caput deste 

artigo poderão apenas disponibilizar a 

retirada no local em que desenvolvam a 

atividade comercial dos produtos 

adquiridos pelos clientes e, caso possuam 

estrutura e logística adequados, poderão 

entregar as mercadorias por sistema de 

delivery, não se autorizando, em hipótese 

alguma, o acesso de clientes ao interior das 

lojas.  (Redação dada pelo Decreto nº 15 

de 27 de março de 2020) 

 

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 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/


 
   Lei Municipal Nº 1387                   Edição: 363     sexta-feira, 17 de abril de 2020 

 
Município de Santana da Vargem – Estado de Minas Gerais - 
www.santanadavargem.mg.gov.br 
Diário oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo a 
autenticidade, validade jurídica e integridade. 

 

Página 15 de  18 

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 

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. 

Art. 10  - Determina-se a 

suspensão das folgas compensativas, 

férias-prêmio e férias regulamentares dos 

servidores da área da saúde do Município 

de Santana, essenciais para o combate ao 

Coronavírus (COVID-19)(Redação dada 

pelo Decreto nº 21 de 14 de abril de 

2020) 

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, 
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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. 

 

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 13/2020 Compilado). 

 

 

DECRETO Nº14 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 
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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; 

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 19horas 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 

entreàs 19horas e 6 horas. 

§1º –  Excetuam-seao dispostono 

caput deste artigo os serviços de delivery  

de gêneros alimentícios, de água, de gás e 

de medicamentos.       

§1º –  Excetuam-se ao disposto no 

caput deste artigo os serviços de delivery de 

gêneros alimentícios, de água, de gás e de 

medicamentos que somente poderão 

funcionar até às 23h.  (Redação dada pelo 

Decreto nº 15 de 27 de março de 2020) 
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§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 

distância mínima de 2 (dois) metros de 

cada um. 

Parágrafo Único – Os 

estabelecimentos mencionados no §2º do 

artigo2º 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 

 

*(Decreto 14/2020 Compilado). 
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