PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Av. Capitão João Pinto nº 193 TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

DECRETO Nº. 033/2020
Dispõe sobre procedimentos emergenciais de
controle de despesas públicas para garantir a
disponibilidade orçamentária e financeira das
medidas de enfrentamento da pandemia provocada
pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder
Executivo do Município de Carlos Chagas/MG.

O Prefeito Municipal de Carlos Chagas (MG), no uso das atribuições conferidas
pelos arts. 79 e 82, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO a declaração de pandemia para o COVID-19, pela Organização
Mundial de Saúde, ocorrida no dia 11 de março de 2020;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
estabeleceu uma série de medidas profiláticas a serem adotadas pela Administração Pública, a fim
de evitar a propagação dos agentes infecciosos do coronavirus;
CONSIDERANDO o boletim epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde no
dia 14 de março de 2020, recomendando que o Poder Público adote algumas medidas preventivas
contra o coronavírus;
CONSIDERANDO que o governo estadual, por meio do Decreto NE nº 113, de 12
de março de 2020, declarou situação de emergência em saúde pública em todo o Estado de Minas
Gerais;
CONSIDERANDO os casos de coronavírus já registrados em todo o Estado de
Minas Gerais;
CONSIDERANDO a elevação dos riscos causados pelo coronavírus em
determinada faixa etária da população, bem como aos grupos de risco;
CONSIDERANDO a situação financeira do Município de Carlos Chagas/MG, e a
necessidade de estabelecerem medidas, de forma contínua, a serem tomadas quanto aos
procedimentos emergenciais de controle de despesas públicas para garantir medidas de
enfrentamento e prevenção ao contágio da epidemia de doença infecciosa viral respiratória
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).
CONSIDERANDO que deve haver maiores repasses de verbas para o Setor da
Saúde Pública, à vista da situação emergencial da epidemia;
CONSIDERANDO que é dever da Administração Pública Municipal zelar pela
integridade física de seus administrados;
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DECRETA:
Art. 1º Fica decretado por tempo indeterminado os PROCEDIMENTOS
EMERGENCIAIS DE CONTROLE DE DESPESAS PÚBLICAS, no âmbito do Município de Carlos
Chagas, Minas Gerais, visando garantir a disponibilidade orçamentária e financeira de
enfrentamento e prevenção ao contágio da epidemia de doença infecciosa viral respiratória
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).
Art. 2º Fica vedada a realização e o pagamento de gratificações, adicionais, e
indenizações, como Adicional por Serviço Extraordinário, indenização de férias, bem como a
concessão de novos benefícios pessoais que venham a gerar despesas durante a vigência do
presente Decreto, excetuando-se nesses casos, aos profissionais de saúde, os legalmente
obrigatórios e as determinadas judicialmente.
Art. 3º Fica vedada a conversão de licença prêmio em espécie, nos termos do art.
113 da Lei 1290/94.
Art. 4º Fica vedada a realização de novas contratações de pessoal, ressalvando as
contratações emergenciais do Setor da Saúde Municipal, para garantir medidas de enfrentamento
e prevenção ao contágio da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19).
Art. 5º Fica estabelecido cronograma específico com reduções de viagens, com
veículos da frota municipal, bem como a autorização de diárias de viagens, organizado pelas
Secretarias Municipais e sob controle e autorização do Chefe do Executivo.
Art. 6º Fica determinada a redução com despesas com custeio e investimento, com
elaboração de planilhas específicas pelas Secretarias Municipais, e apresentadas ao Chefe do
Executivo.
Art. 7º Fica dispensado do serviço os servidores imunodeprimidos, em tratamento
oncológico, e os acima de 60 (sessenta) anos, todos com a devida anuência do Secretário da
pasta que estiver vinculado, por prazo indeterminado.
Art. 8º Fica estabelecido expediente interno para os servidores deste Município, sem
atendimento ao público.
Art. 9º Fica permitida, com a devida anuência do Secretário da pasta que estiver
vinculado, sob controle e autorização do Chefe do Executivo, a determinação de férias coletivas a
servidores.
Parágrafo único – A realização do pagamento do terço constitucional, no caso do
caput do artigo, bem como para as férias regulamentares programadas previamente, serão
efetuados quando houver a normalização da situação de Calamidade Pública.
Art. 10 Fica declarada situação de calamidade pública no Município de Carlos
Chagas, Minas Gerais, com o consequente repasse de recursos constitucionais obrigatórios, por
tempo indeterminado enquanto persistir a situação de enfrentamento e prevenção ao contágio da
epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19).
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Art. 11 Fica instituída a requisição de Insumos, Produtos, Equipamentos,
Medicamentos, EPIs e outros bens para a manutenção da vida, como de serviços assistenciais
hospitalares junto às pessoas naturais ou jurídicas no âmbito deste Município, para atendimento a
usuários do SUS, em decorrência da infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19),
justificando os motivos da requisição, preenchidos pelo responsável pela Secretaria de Saúde.
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas, aos 24 dias do mês de março do
ano de 2020.
Hermes Ferreira Souto Neto
Prefeito Municipal em Exercício
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