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Circular 001/2020 de 17 de março de 2020 

 

O Presidente do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL, Sr. Eujácio da Soledade Rodrigues, 

Prefeito de Pai Pedro MG, no uso de suas atribuições legais:  

Considerando que o novo Coronavírus foi classificado como pandemia em 11 de março de 

2020, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS); 

Considerando o preocupante cenário epidemiológico global quanto a incidência do Novo 

Coronavirus - COVID-19  cria a necessidade de medidas preventivas e terapêuticas como 

forma de eficaz de controle desta patologia; 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispões 

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

internacional decorrente do COVID-19 responsável pelo surto de 2019; 

Considerando o caso de um novo cenário, em que a transmissão estiver alta, a mudança de 

comportamento e rotina será imprescindível no enfrentamento do COVID-19. 

Considerando a importância de se adotar horários alternativos para evitar aglomeração de 

pessoas, como fundamental para conter a proliferação do COVID-19. Se puder permanecer em 

casa e evitar locais fechados com muitas pessoas, tanto melhor; 

Considerando que mesas, cadeiras, telefones, teclados e outros equipamentos precisam ser 

higienizados com pano e desinfetante regularmente (a contaminação de superfícies é uma das 

principais formas de transmissão de COVID-19); 

Considerando que os entes consorciados (municípios) são responsáveis pela execução das 

ações e serviços de saúde no âmbito do seu território; 

Considerando que compete ao gestor municipal aplicar recursos próprios e os repassados 

pela União e pelo Estado; 

 

RECOMENDA: 

1. Que cada ente consorciado e funcionários do consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL 

avaliem a possibilidade de incitar o trabalho remoto (em um esquema de home office, 

por exemplo), tendo em vista que este auxilia a evitar contatos desnecessários; 

2. Que os entes consorciados avaliem a possibilidade de uso de horários alternativos e 

reduzidos a fim de evitar contatos desnecessários entre servidores/funcionários 

públicos; 

3. Evitar viagens, e caso seja mesmo necessário viajar, assegure-se de checar as últimas 

informações sobre o avanço nos casos do novo Coronavírus no local onde pretende ir; 

4. Avalie os riscos e os benefícios da viagem, verificando se é possível postergar ou fazer 

uma reunião à distância? 
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5. Que cada servidor dos entes consorciados ao voltar de um lugar com surto ativo, fique 

especialmente atento aos sintomas dessa doença respiratória por 14 dias. O órgão 

público também deve monitorar o indivíduo durante o período; 

6. Que seja suspenso o gozo de férias pelos servidores municipais lotados nas Secretarias 

Municipais de Saúde; 

7. Que o transporte de pacientes até as cidades vizinhas seja exclusivo a pacientes da 

oncologia, de hemodiálise e casos de emergência; 

8. Que sejam suspensas as atividades escolares presenciais na rede pública e privada, 

nos ensinos fundamental, médio e universitário, até que, após avaliação, seja 

comprovada a segurança de retorno destas atividades; 

9. Que sejam suspensas todas as atividades e eventos com aglomeração de mais de 30 

(trinta) pessoas por um período de 30 (trinta) dias; 

10. Que sejam disponibilizadas equipes de vigilância em rodoviárias e locais de parada de 

ônibus e táxis, para acompanhamento de movimentação de passageiros que estejam 

vindo de localidades que possuam casos confirmados do contágio pelo Novo 

Coronavírus, principalmente dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro; 

11. Por fim, recomenda-se que todo o órgão público municipal deverá afixar mensagens 

sobre os cuidados de prevenção sobre o COVID-19. 

 

Janaúba/MG, 18 de Março de 2020. 

 

______________________________________ 

Eujácio da Soledade Rodrigues 

Presidente do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL 

Prefeito Municipal de Pai Pedro MG 

 


