Prefeitura Municipal de Luz
Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal
DECRETO Nº 2.830/2020, DE 16 DE MARÇO DE 2020.
"DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE LUZ, EM
RAZÃO DA EPIDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA
VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus (Convid-19);
Considerando que o Governo do Estado de Minas Gerais
já elaborou o Plano de Contingência, devido a necessidade de se estabelecer um plano de
resposta a esse evento e para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos
casos suspeitos e confirmados;
Considerando que a situação demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Luz;
Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde
para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus,
O Prefeito do Município de Luz, Estado de Minas Gerais,
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 162, inciso IX c/c art. 189, inciso I, alínea “k”,
ambos da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA
Art. 1º. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em
saúde Pública no Municípioo de Luz, Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de
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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 n.º 13.979/2.020, de 06 de Fevereiro de 2.020, 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:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vancinação 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 de 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
Municipal, nos termos do art. 4º da Lei Federal n.º 13.797/2.020, de 06 Fevereiro de 2.020.
Art. 4º. A tramitação dos processos referentes a
assuntos vinculados ao presente Decreto Municipal, tramitarão em regime de urgência e
prioridade em todos os órgãos e entidades do Município de Luz.
Art. 5º. A Secretaria Municipal de Saúde diponibiliza os
telefones (37) 3421-1992 e (37) 3421-4040, para atendimento das pessoas que tenham os
sintomas de gripe, com febre acima de 38º (trinta e oito) graus e dores de garganta.
§ 1º - O usuário do Serviço Municipal de Saúde que se
enquadrar na situação prevista no caput deste artigo, ao comunicar seu estado de saúde,
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será atendido diretamente em sua residência, pelos profissionais da Unidade do Programa de
Estratégia de Saúde da Família da área em que este se encontrar cadastrado.
§ 2º - Recomenda-se, portanto, que as pessoas que
estiverem com esses sintomas não se desloquem pelo Município e nem se dirijam para os
PSF´s ou Hospital Senhora Aparecida, visto o atendimento residencial a ser realizado pelos
profissionais de saúde do Município.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Luz, 16 de Março de 2020.

AILTON DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
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