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DECRETO Nº 20, DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2022. 

IMPÕE MEDIDAS PARA 

ENFRENTAMENTO DO 

CORONAVIRUS - COVID-19, NO 

ÂMBITO DO MUNICiPIO DE LAGOA 

GRANDE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, especialmente o 
artigo 105, 1, "i"; e, 

Considerando; o preocupante cenário epidemiológico apresentado pelo 
Comitê Macro, que demonstrou um crescimento da incidência acumulada de 
casos positivos de COVID-19, nas Micro Regiões do Noroeste Mineiro, 
apontando situação de internações e pouca oferta de leitos clínicos e de UTI 
especializadas para a COVID-19; 

Considerando a recomendação do Comitê Municipal de Enfrentamento a 
COVID-19 conforme ata nº 8, lavrada aos onze dias do mês de fevereiro do 
ano de dois mil e vinte e dois; 

Considerando o aumento assustador de casos da COVID-19 nos últimos 
meses, cujo número de casos na data de 10/02/2022, chegou a 205 casos 
ativos neste município; 

Considerando as recomendações e orientações do referido Comitê, 
ratificadas na reunião acima mencionada; 

DECRETA: 

Art. 1º • Como medidas excepcionais de enfrentamento ao contágio de 
Coronavírus, nesta municipalidade, ficam ratificadas as seguintes medidas 
apontadas pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus local: 

1. Intensificação do Protocolo Sanitário com dispensação obrigatória 
de álcool em gel em todos os locais, público e privado; 

li. A utilização obrigatória de máscara para adentrar quaisquer KA~,~:~~~~:::• públ~o~ Ed:~~ 
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Ili. Restrição a concessão de alvarás para eventos com público 
superior a 200 (duzentas) pessoas; 

IV. Exigência do Cartão de Vacina com esquema vacinai completo 
nas entradas de todos os eventos, públicos ou privados; 

V. Reforçar o acompanhamento dos fiscais para que contaminados 
e suspeitos cumpram rigorosamente o isolamento. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de Lagoa Grande, aos quatorze dias do mês de fevereiro 
do ano de dois mil e vinte e dois. 

EDSON SABINO DE LIMA 
Prefeito Municipal 

KÂTHIA MARIA ÕÊõiÍVÊIRA 
Secretária Municipal de Saúde 

KATHIA MARIA DE OUVEIRA 
CPF: 860.927.66~ 
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Ata de número 08 da reunião extraordinária do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 de 
Lagoa Grande - MG. Aos 11 dias do mês de Fevereiro de 2022, às 08:30 hs, reuniram-se 
na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, os membros do referido Comitê de 
Enfrentamento ao COVID-19, para tratarem de assuntos referentes às medidas 
preventivas adotadas durante a Pandemia. A Secretária de Saúde Káthia Maria de Oliveira 

iniciou a reunião com desejo de boas vindas a todos. Explicou que o motivo da reunião é a 
preocupação com o cenário epidemiológico apresentado na última reunião do comitê 
Macro com o crescimento da incidência acumulada de casos positivos de COVID-19 nas 

microrregiões do noroeste, a situação de internações e a pouca oferta de leitos clínicos e 

de UTI específicos Covid-19. Considerando o aumento assustador nos últimos meses no 

município, em razão do número alarmante de 205 casos ativos até a data de 10/02/2022, a 

Secretária sugere aos membros que apresentem sugestões de intensificação dos 

protocolos sanitários no sentido de controlar a propagação do Coronavirus, e após 

discussão entre os membros presentes, por unanimidade foi sugerido que redobrem a 

atenção as medidas restritivas, com a dispensação obrigatória de álcool gel; uso 

obrigatório de máscara; distanciamento social; proibição de aglomeração pública; 

necessidade de restringir a concessão de alvarás para eventos com mais de 200 pessoas; 

intensificar as ações para aumentar a cobertura vacinai; exigência do cartão de vacina com 

esquema vacinai completo nas entrada nos eventos; reforçar o acompanhamento dos 

fiscais para que os contaminados e suspeitos cumpram rigorosamente o termo de 
isolamento. Estando todo o conteúdo desta reunião transcrito por mim, Juliana Cristina de 

Souza Teodoro, escrevente nomeada para o ato lavrei a presente ata e vai assinada por 
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