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Decreto nº 001/2020 de 18 de Março de 2020 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE 

MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 

EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO 

DE CONTÁGIO PELO NOVO 

CORONAVÍRUS – SARS-CoV-2 

O Presidente do CONSÓRCIO MULTIFINALITÁRIO INTERMUNICIPAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE 

MINAS – UNIÃO DA SERRA GERAL, no uso de suas atribuições e, 

Considerando o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, 

em virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente 

Novo Coronavírus – SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipificado pela 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com o n.º 1.5.1.1.0, nos termos da 

IN/MI n.º 02/16; 

Considerando a edição do Decreto Municipal de nº. 30, de 18 de março de 2020, do 

município de Janaúba MG (sede do Consórcio) que: define novas medidas 

temporárias e emergenciais de enfrentamento a COVID-19. 

Considerando a necessidade de atuação e colaboração de todos, com o intuito de 

prevenir o contágio da população pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2; 

 

DECRETA 

Art. 1º Suspensão das atividades de atendimento ao público de forma presencial; 

Art. 2º Alteração do funcionamento normal do Escritório Sede do Consórcio UNIÃO 

DA SERRA GERAL nos seguintes termos: 

I – O horário de funcionamento será organizado de maneira a adotar horários 

alternativos com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas;  

II – Será adotado o sistema de home office nos setores em que for possível; 

III – Suspensão das reuniões presenciais; 

IV – Adoção de meios de comunicação e utilização das tecnologias disponíveis 

para manutenção dos trabalhos necessários; 

V - Manutenção do atendimento por telefone e online para melhor atendimento ao 

público; 

Art. 3º Ficam restringidas as viagens e, nos casos em que for imprescindível, sejam 

observadas as recomendações sobre o avanço do Coronavírus no local de destino; 
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Art. 4º Observância, pelos servidores do UNIÃO DA SERRA GERAL, dos sintomas da 

doença nos 14 dias seguintes à chegada de cidades com surto ativo. 

Art.5º As medidas adotadas no presente Decreto serão válidas por tempo 

indeterminado. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Janaúba MG, 18 de março de 2020. 

 

 

 

______________________________________ 

Eujácio da Soledade Rodrigues 

Presidente do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL 

Prefeito Municipal de Pai Pedro MG 

 

 

 

 


