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DECRETO 2.144/2020 

Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública 

no Município de Volta Grande em razão de surto de 

doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe 

sobre as medidas para seu enfrentamento, previstas na 

Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

O PREFEITO DE VOLTA DE GRANDE, no uso de atribuição legais e constitucionais e 

tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  

CONSIDERANDO a Portaria nº188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;  

CONSIDERANDO a Portaria nº356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº13.979, de 2020;  

CONSIDERANDO a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos 

elevados riscos de saúde pública; 

CONSIDERANDO o Decreto nº113 do Estado de Minas Gerais que decretou 

emergência; 

CONSIDERANDO o avanço acentuado da pandemia no Brasil. 

DECRETA: 

I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Art. 1º – Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Volta Grande, em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada 

pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2 – 1.5.1.1.0. 

Art. 2º – Nos termos do inciso III do § 7º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, 

responsável pelo surto de 2019, poderão ser adotadas as seguintes medidas: 

I – determinação de realização compulsória de: 
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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, hipótese em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

Art. 3º – Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 

saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do Coronavírus de que trata este decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

II – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS: 

Art. 4º – Ficam suspensas a aulas da rede pública e privada no âmbito do Município 

de Volta Grande-MG por tempo indeterminado. 

Art. 5º – Ficam proibidos a realização de eventos públicos e privados de natureza 

comercial e cultural no âmbito do município de Volta Grande-MG. 

Art. 6º – Fica vedada a emissão de Alvará Sanitário para eventos privados de 

natureza comercial e cultural. 

Art.  7º – Recomenda-se: 

I – suspensão de eventos religiosos; 

II - o auto isolamento dos munícipes; 

III – a não realização de viagens internacionais, interestaduais e intermunicipais, 

salvo por razões médicas ou imperiosas por outras razões; 

IV – o não recebimento de visitas de pessoas oriundas de outras cidades e estados; 

Art.  8º – Fica vedado a: 
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I- a realização de festas particulares como aniversários, casamento, batizados, 

confraternização... 

II – a prática de esporte coletivo; 

III - a aglomeração de pessoas em reuniões, seminários e congêneres; 

Art.  9º – Fica DETERMINADO o fechamento e o encerramento de atendimento ao 

público dos seguintes estabelecimentos: 

I - Bares; 

II – Academias; 

III – Lanchonetes; 

IV – Restaurantes; 

V- Casa de festas e bailes; 

VI – Lojas de comércio em geral como de roupas, calçados, material de construção e 

congêneres. 

Parágrafo único: Os comércios citados neste artigo poderão exercer atividade 

comercial por formas que não aglomere pessoas como vendas pela internet, domiciliar ou em 

entrega em domícilio. 

Art.  10 – As farmácias e supermercados dada a sua relevância ficam autorizados a 

funcionar normalmente com restrição ao número de cinco pessoas no acesso no mesmo tempo. 

§1º: Os comércios que têm o seu funcionamento permitido e a indústria instalada no 

Município deverão observar as normas de Medicina do Trabalho conforme recomendação do 

Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais com fornecimento de Equipamento de Proteção e 

Sanitizantes (álcool 70% ou congêneres). 

§2º: Os comércios que tem o seu funcionamento permitido e a indústria instalada 

deverão afastar do convívio coletivo no trabalho os indivíduos que integram o grupo de risco como 

idoso de 60( sessenta) anos e gestantes, bem como com flexibilização da prestação de serviço de 

empregados com encargos  familiares como filhos em idade infante, idosos, deficientes ou doentes 

crônicos conforme recomendação do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. 
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Art.  11 – Considerar-se-á abuso econômico a elevação de preços injustificados 

acima da inflação conforme disposição da Lei Federal 1.521/1950, Código de Defesa do 

Consumidor e artigo 36, III, da Lei Federal 12529/2012. 

Paragrafo único: Os fatos de elevação de preço acima da inflação deverão ser 

comunicados ao Ministério Público de Além Paraíba-MG. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art.  12 – Fica autorizado a antecipação de férias dos servidores que tiverem as 

suas atividades suspensas durante a pandemia. 

Art.  13 – O atendimento ao público nas repartições está suspenso por tempo 

indeterminado, salvo as unidades básicas de saúde e a maternidade. 

Art.  14 – Os servidores com idade acima de 60(sessenta) anos poderão trabalhar 

de forma remota, se possível, ou serem dispensados do comparecimento diário ao trabalho até 

segunda ordem do superior hierárquico. 

Art.  15 – Fica suspenso o atendimento ao público pelo Prefeito Municipal. 

Art.  16 – O servidor ou terceirizado que apresentar sintomas da COVID-19 será 

automaticamente de suas funções sem o perdimento de vencimentos e imputação de faltas pelo 

prazo da quarentena ou do tratamento necessário. 

Art.  17 – O cidadão que apresentar sintomas da COVID-19 que descumprir a 

quarentena poderá ser internado compulsoriamente na forma da legislação federal. 

Art.  18 – Ficam suspensas as viagens de servidores para fins de comparecimento 

em palestras e cursos durante a vigência do presente Decreto. 

Art.  19 – Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação  e terá vigência 

durante a pandemia conforme disposição do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de 

Saúde. 

Art.  20 – Fica revogado o Decreto Municipal nº 2.142/2020. 

Volta Grande, 18 de março de 2020. 

 

Jorge Luiz Gomes da Costa 
Prefeito Municipal 


