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DECRETO N.º 19 DE 8 DE MARÇO DE 2021. 

 

“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO DO SARS COVID-19 

NO MUNICIPIO.” 

 

O Prefeito do Município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais e com base no disposto no inciso VI do art. 65 c/c art. 90, inciso I, ambos da 

Lei Orgânica do Município; 

 

     CONSIDERANDO: 

 

A necessidade de regulamentação das normas sanitárias pertinentes ao enfrentamento 

da pandemia de SARS COVID-19; 

O dever/poder do município de classificar e regulamentar o funcionamento das 

atividades sob fiscalização do poder executivo municipal; 

A necessidade de proteção dos grupos de risco, da saúde da população em geral e a 

adoção de medidas de proteção do sistema de geração de emprego e renda; 

O agravamento da curva epidemiológica do Município, colocando em risco o 

atendimento pela rede de saúde com o aumento expressivo da taxa de ocupação dos leitos na 

rede municipal, da microrregião e macrorregião de saúde; 

Os termos da Deliberação n.º 130, de 3/3/2021 (COMITÊ EXTRAORDINÁRIO 

COVID-19) que trata do “Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico 

– Onda Roxa” em todo o Estado de Minas Gerais. 

 

      DECRETA:  

 

Art. 1º. Fica Decretado estado de calamidade pública no Município de Mateus Leme, 

em função do agravamento da curva epidemiológica no Município. 

§ 1º. Em função da decretação do estado de calamidade pública constante do caput 

deste artigo, fica determinada a sua comunicação aos órgãos competentes dos Governos 

Federal e Estadual para seu reconhecimento. 
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§ 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a tomar todas as medidas administrativas, 

financeiras e contábeis em função do regime especial adotado em razão do estado de 

calamidade pública. 

Art. 2º. Fica implementado em todo o território do Município de Mateus Leme, por 7 

(sete) dias, a partir do dia 9 de março de 2021, o “Protocolo Onda Roxa em Biossegurança 

Sanitário-Epidemiológico – Onda Roxa”, nos termos da Deliberação n.º 130, de 3/3/2021 

(COMITÊ EXTRAORDINÁRIO COVID-19). 

Art. 3°. Fica assegurado o funcionamento de todos os serviços básicos e essenciais 

listados na Deliberação n.º 130/2021 do Comitê Extraordinário Covid-19 de Minas Gerais, 

respeitados os protocolos sanitários recomendados para o enfrentamento do COVID-19, 

observados os seguintes critérios; 

I- Distanciamento social;  

II- Uso de máscaras; 

III- Evitar aglomerações; 

IV- Higienização das mãos; 

V- Proteção dos grupos de risco. 

Art. 4º. Fica determinado o funcionamento de todas as unidades e serviços de saúde, 

considerando os básicos e essenciais, tendo em vista a necessidade de se manter a prevenção e 

a promoção de saúde. 

Art. 5°. Fica autorizado o funcionamento dos sistemas ensino público e privado 

somente na modalidade não presencial (on line). 

Art. 6°. Fica autorizado o funcionamento somente das atividades consideradas 

essenciais na Deliberação n.º 130/2021, determinado o fechamento de todas as demais 

atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços. 

Art. 7°. As regras estabelecidas por este decreto poderão ser revistas em função de 

alterações da curva epidemiológica e a capacidade de atendimento do sistema de saúde do 

município.  

Art. 8°. Caberá aos setores competentes do Poder Executivo a fiscalização do 

cumprimento dos termos do presente decreto. 

Art. 9º. Caberá a Secretaria de Administração a organização do funcionamento de 

todo o serviço público, adotando escalas de trabalho e privilegiando o trabalho em home 

office. 
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Art. 10.  Revogam-se as disposições em contrário relacionadas as medidas de 

enfretamento do COVID-19, em especial as contidas no Decreto n° 6 de 29 de janeiro de 

2021. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

 

 

    Prefeitura Municipal de Mateus Leme, 8 de março de 2021. 

 

 

Renilton Ribeiro Coelho 

Prefeito Municipal  

 

 

Fabrício Nuno Canguçu de Souza 

Secretário Geral 


