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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

DEC Nº 15.420/2020 

DECRETO Nº15.420, DE 22 DE JUNHO DE 2020. 
 
DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA 
ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADENA 
SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Município de Lavras, Estado de Minas Gerais, no uso de 

suas atribuições,com fundamento no artigo 84, inciso IX, da Lei Orgânica 
Municipal, e 

 
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 artigo 196 da 
Constituição da República; 

 
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 coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, 

que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19; 

 
CONSIDERANDO a demanda de esforços conjuntos de todo o Sistema 

Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências e adoção de 
medidas proporcionais e restritas aos riscos à saúde pública;  

 
CONSIDERANDO a necessidade de medidas preventivas para 

salvaguarda a saúde pública, evitando o colapso do Sistema Único de Saúde no 
âmbito do Município de Lavras; 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 15.336, de 13 de março de 2020, que 

decreta estado de emergência no âmbito da saúde pública do Município de 
Lavras, em razão do risco de surto do coronavírus (COVID-19); 

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 15.351, de 31 de março de 2020, que 

decreta o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 
agente coronavírus, devidamente reconhecido pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, conforme Resolução 5.532, de 14 de abril de 2020; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. O art. 15 do Decreto Municipal nº 15.376, de 21 de abril de 

2020, passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 15. Ficam vedados, ao longo do período de calamidade pública:  
 
I – afastamentos para viagens ao exterior;  
II – a realização de provas e demais procedimentos presenciais de 
concurso público e processo seletivo da Administração Direta e 
Autarquias do Município (NR). 
 
Art. 2º. Fica prorrogado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, o período de 

suspensão que trata o artigo 37 do Decreto Municipal nº 15.376/2020. 
 
Art. 3º. Ficam os laboratórios de exames e clínicas de saúde privados, 

situadas no âmbito do Município de Lavras, obrigados a informar à Secretaria 
Municipal de Saúde, o dados dos pacientes que testarem positivo para o COVID-
19, residentes no município de Lavras, no prazo improrrogável de 04 (quatro) 
horas, contados da obtenção do resultado. 

 
Art. 4º. O descumprimento das medidas constantes do presente 

Decreto implica nas sanções administrativas constantes do artigo 43, do Decreto 
nº 15.376, de 21 de abril de 2020. 

 
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e sua 

vigência perdurará durante o período de calamidade pública. 
 
Prefeitura Municipal de Lavras, 22 de junho de 2.020. 
 
 
 

JOSÉ CHEREM  
Prefeito Municipal  

 
 

 
 

 
 


