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DECRETO EXECUTIVO Nº 011/2020, DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

“Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município 

de Delfinópolis e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia 

provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder Executivo 

do Município de Delfinópolis/MG. 

 

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS, PREFEITA DO MUNICIPIO DE 

DELFINÓPOLIS, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais 

previstas na Lei Orgânica do Município, e no disposto na Lei Federal n.° 13.979, de 

06 de fevereiro de 2020, e,  

 

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 n.º 188/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 n.° 356, de 11 de março de 2020, que dispõe 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n.° 

13.979/2020; 

 

   D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública 

no Município de Delfinópolis, em razão de pandemia de doença infecciosa, viral 

respiratório (COVID-19), causada pelo agente novo Coronavírus. 

 

Art. 2º - Nos termos do inciso III do § 7º do artigo 3º da Lei Federal 13.979, 

de 06 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública, 

decorrente do Coronavírus, poderão ser adotadas as seguintes medidas: 
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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. 3º - Fica dispensada a licitação para aquisição, 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 

termo do art. 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020. 

 

Parágrafo Único - Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, com 

recurso do Tesouro Municipal, a realização dos procedimentos necessários para a 

aquisição de insumos, bem como a elaboração dos critérios para sua distribuição, 

para todos os Órgãos que compõem a estrutura da Prefeitura de Delfinópolis, 

visando cumprir as medidas constantes neste Decreto. 

 

Art. 4º - Fica vedada a realização de quaisquer eventos em que ocorra a 

aglomeração de pessoas, sem que seja possível manter a distância mínima 

necessária para evitar a contaminação pelo Coronavírus, conforme orientação do 

Ministério da Saúde. 
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Parágrafo Único - A vedação de que trata este artigo abrange eventos da 

Administração Pública Municipal ou por ela autorizados. 

 

Art. 5º - Fica determinado, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, 

a suspensão das aulas na rede de ensino municipal pelo período de 18 à 22 de 

Março de 2020. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Delfinópolis, 16 de Março de 2020. 

 

 

SUELY ALVES FERREIRA LEMOS 

PREFEITA MUNICIPAL 
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