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DECRETO Nº. 020/2020 

 

 “REGULAMENTA AS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTITUÍDAS EM DECORRÊNCIA 

DA PANDEMIA (COVID-19) E SUAS ATRIBUIÇÕES E TORNA COMPULSÓRIA 

TODAS AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19”  

 

   

 PAULO ELIAS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Lassance/MG, usando as 

atribuições legais conferidas pelo artigo 103 da Lei Orgânica Municipal. 

     

CONSIDERANDO a situação atual vivenciada em todo território nacional decorrente 

da pandemia do Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO o decreto nº.15/2020 que decreta Estado de Emergência no 

Município em razão da pandemia Coronavírus; 

CONSIDERANDO os decretos 16,17 e 18 de 2020 que dispõem sobre medidas de 

enfrentamento, prevenção e contingenciamento da epidemia; 

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Contingência e Combate ao Novo 

Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Código de Vigilância sanitária Municipal em especial seus 

artigos 4º e seus parágrafos, Art. 11 e seus parágrafos, Art. 163, Art. 165, I, II, III; 

CONSIDERANDO a Portaria nº. 454 do Ministério da Saúde onde foi declarado na 

nesta sexta-feira (20/03/2020), o reconhecimento da transmissão comunitária do coronavírus 

(Covid-19) em todo o território nacional; 

CONSIDERANDO a necessidade premente de envidar todos os esforços em reduzir 

a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos; 

CONSIDERANDO a responsabilidade do Município e o poder de polícia da 

Vigilância Sanitária; 

CONSIDERANDO a Lei Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus.  
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CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 5 de 17 de março de 2020 que 

dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde 

pública previstas na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. 

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica através deste Decreto regulamentada a barreira sanitária para enfrentamento 

do coronavírus no Município de Lassance/MG. 

Art. 2º - A barreira sanitária será realizada em pontos estratégicos, conforme necessidade 

do Município e sob a supervisão e coordenação da Vigilância Sanitária Municipal em 

conjunto com servidores remanejados de outras secretarias, e prestadores de serviços da 

área da saúde, com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e de voluntários. 

Art. 3º - O objetivo da Barreira Sanitária é reforçar a vigilância nas portas de entrada da 

nossa cidade, conscientizando e orientando as pessoas que chegam em Lassance sobre os 

cuidados e prevenção à COVID-19. 

Art. 4º - A barreira é instrumento importante de enfrentamento do COVID-19 como forma de 

orientação dos viajantes/visitantes em relação aos decretos vigentes no Município, que 

tratam das medidas de enfrentamento, combate e prevenção do Coronavírus. 

Art. 5º - De caráter educativo, as abordagens nas barreiras sanitárias têm como função 

identificar as pessoas em deslocamento, colher informações pertinentes básicas quanto à 

origem e destino, assim como a captação de telefones de contato, e diante de cada caso 

orientar: 

a) Todos os visitantes que adentrar em nossa cidade, sem apresentar sintomas gripais 

deve fazer o isolamento mínimo de 07 (sete) dias; 

b) Todos os visitantes que se apresentarem com sintomas gripais, deverão respeitar um 

isolamento de 14 (catorze) dias; 

 § 1º - Às pessoas em isolamento no caput do artigo 5º orientam-se as seguintes 

medidas: 

a) Se possível usar banheiro separado. Se tiver apenas um banheiro higienizar o 

assento com álcool e o vaso com agua sanitária e lavar bem as mãos após o uso; 

b) Podem circular pela casa desde que utilizem máscaras; 
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c) Visitas estão proibidas; 

d) Os utensílios devem ser separados tais como copos, talheres, toalha de banho, etc; 

e) Manter o ambiente sempre arejado e as janelas abertas;  

§ 2º - As pessoas/visitantes que se enquadram no art. 5º alíneas “a e b” deverão informar às 

autoridades qualquer alteração em seu estado de saúde. 

§ 3º - As pessoas/visitantes que trata o art. 5º alínea “b” receberão visitas/ligação de 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para monitoramento e informação do 

seu quadro de saúde. 

 Art. 6º - Os visitantes terão que assinar uma declaração de que estão cientes das normas e 

orientações, comprometendo-se a cumpri-las integralmente. O não cumprimento acarretará 

em responsabilização administrativa, civil e penal. 

Art. 7º - A Vigilância Sanitária no uso de seu poder de polícia resguardado pelo Código 

Municipal de Vigilância Sanitária lei 1.169/2016 estabelece: 

I. Todas as pessoas devem cumprir as ordens, instruções, normas e medidas 

emanadas da autoridade sanitária com o objetivo de evitar e/ou controlar a 

ocorrência, difusão ou agravamento da doença; 

II. O portador de doença transmissível ou com suspeita dessa condição e seus contatos, 

devem cumprir as ordens e medidas profiláticas e terapêuticas, bem como as 

restrições emanadas dos serviços de saúde, submetendo-se ao isolamento ou 

quarentena se for o caso, no lugar, forma e pelo tempo determinados pela autoridade 

sanitária. 

Art. 7º - A vigilância sanitária com o auxílio de força policial, caso necessário, conduzirá até 

sua residência quem não cumprir ou desrespeitar qualquer determinação ou orientação, em 

especial a de isolamento emanada de qualquer órgão responsável, sem prejuízo às devidas 

sanções penais e civis. 

Art. 8º - Poderá de acordo com o caso e em conformidade com o Código Municipal de 

Vigilância Sanitária receber multa pelo descumprimento das normas impostas e 

responsabilidade criminal de acordo com o Código Penal em seu Art. 268 - Infringir 

determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença 

contagiosa. 

Art. 9º - Fica expressamente vedada a entrada de vendedores ambulantes na cidade.  
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Art. 10º - Os veículos/caminhões de entregas receberão todas as orientações e deverão 

informar onde serão realizadas as entregas. 

Art. 11º - De acordo com a Portaria 356, Art. 4º § 1º e a Portaria interministerial nº 5, de 17 

de março de 2020 em seu Art.5, parágrafo único torna compulsória (obrigatória) todas as 

medidas adotadas nesta quarentena pelo Município de Lassance. 

Art. 12º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Lassance, 08 de abril de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Paulo Elias Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 


