
 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 03 Do Comitê De Enfrentamento Ao 

ao novo Coronavírus (2019- nCoV) instituído pelo 

Decreto nº 5150/2020. 

 

 

O Comitê de Enfrentamento ao novo Coronavírus (2019- nCoV), nomeado pela 

Portaria nº153/2020, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 16 do Decreto nº 

5150/2020, de 17 de março de 2020 e, tendo em vista o disposto na Lei Federal 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 

2020 e 

 

CONSIDERANDO que, apesar de todas as ações do Poder Executivo Municipal, 

os fiscais municipais relatam recusa por parte da população em acatar as 

recomendações, o que coloca em risco a vida e a saúde coletiva; 

CONSIDERANDO as informações do serviço Municipal de Vigilância em Saúde, 

especialmente a de que Carandaí já possui casos sob investigação de possível 

disseminação do Corona Vírus; 

CONSIDERANDO os novos atos editados pelo Comitê Extraordinário COVID-19 

de Minas Gerais e as recomendações do Ministério da Saúde, amplamente 

divulgadas nos meios de comunicação, recomendando medidas que contribuam 

para adiar o pico da Pandemia no Brasil, previsto para o mês de abril e que tende 

a ocasionar o colapso do Sistema Único de Saúde; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde declarou, através da Portaria Nº 454, 

De 20 De Março De 2020, em todo o território nacional, o estado de transmissão 

comunitária do coronavírus (covid-19); 



CONSIDERANDO o Estado de Calamidade Pública declarado através do decreto 

estadual nº 47.891 de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO as particularidades do Município de Carandaí e a necessidade 

de se adequar as medidas preventivas e de enfrentamento para que surtam efeitos 

práticos de supressão, promovendo o rompimento da cadeia de contágio pelo 

distanciamento social de toda a população; e 

CONSIDERANDO que, através da atuação prática da fiscalização municipal e das 

equipes de saúde, cujas informações são repassadas ao Comitê de Enfrentamento 

em tempo real, identifica-se a necessidade de revisão constante das medidas 

preventivas e de enfrentamento à Pandemia de Corona Vírus no âmbito do 

Município de Carandaí 

 

DELIBERA 

 

Art. 1º – Esta deliberação dispõe sobre medidas emergenciais, em caráter 

complementar a outras que já tenham sido adotadas em decretos municipais_ 

sobrepondo-se a estas quando mais rígidas_ de restrição e acessibilidade a 

determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos a serem adotadas no 

âmbito do Município de Carandaí, na zona urbana e rural, enquanto durar o estado 

de CALAMIDADE PÚBLICA no Estado de Minas Gerais, declarado nos termos do 

Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020.  

Parágrafo único – As medidas previstas nesta deliberação, quando adotadas, 

deverão resguardar a acessibilidade a serviços e bens que, públicos ou privados, 

sejam essenciais à manutenção cotidiana das pessoas e da sociedade. 

 

CAPÍTULO I DAS VEDAÇÕES, DETERMINAÇÕES, RESTRIÇÕES E PRÁTICAS 

SANITÁRIAS IMPOSTAS PELO ESTADO ÀS PESSOAS NATURAIS E 

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 

 



Seção I Das proibições destinadas às pessoas naturais e jurídicas de direito 

público e privado  

 

Art. 2º – Em consonância com os atos do Governo Estadual e Deliberações do 

Comitê Extraordinário COVID-19 (estadual), ficam vedadas: 

 I – a realização de eventos e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou 

privado, incluídos cursos presenciais, com mais de 10 pessoas e excursões, estas, 

independentemente do número de participantes.  

Parágrafo único: Para fins do disposto neste artigo, também serão consideradas 

como reuniões as cerimônias fúnebres (velórios), devendo ser realizadas somente 

durante o dia (6h00 às 18h00), com duração máxima de 4 (quatro) horas e 

observada pela família enlutada a presença máxima de 10 (dez) pessoas por vez 

no local, zelando sempre pela distância mínima de 2 (dois) metros entre uma 

pessoa e outra. 

II – práticas comerciais abusivas, pelos produtores e fornecedores, em relação a 

bens ou serviços essenciais à saúde, à higiene e à alimentação.  

 

Seção II Das determinações, restrições e práticas sanitárias 

 

Art. 3º – Fica determinado que os fornecedores e comerciantes devem limitar o 

quantitativo para a aquisição individual de produtos essenciais à saúde, à higiene e 

à alimentação de modo a evitar o esvaziamento do estoque desses produtos.  

Art. 4º – Fica determinado, em relação aos serviços de transporte de passageiros, 

que a lotação do serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros não 

excederá à metade da capacidade de passageiros sentados, devendo observar as 

seguintes práticas sanitárias:  

I – realização de limpeza minuciosa diária dos veículos e, a cada turno, das 

superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, com utilização de 

produtos de assepsia que impeçam a propagação do vírus;  



II – higienização do sistema de ar condicionado;  

III – manutenção, quando possível, de janelas destravadas e abertas de modo a 

possibilitar a plena circulação de ar; 

IV – fixação, em local visível aos passageiros, de informações sanitárias sobre 

higienização e cuidados para prevenção, enfrentamento e contingenciamento da 

pandemia Coronavírus COVID-19.   

Art. 5º – Nos termos da Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário COVID-19, 

compete às autoridades sanitárias e aos órgãos de Segurança Pública do Estado a 

fiscalização de estabelecimentos, entidades e empresas, públicas e privadas, 

concessionários e permissionários de transporte coletivo e de serviço público 

acerca do cumprimento das normas estabelecidas nos arts. 3º e 4º.  

 

 

CAPÍTULO II DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS A SEREM ADOTADAS PELO 

MUNICÍPIO 

 

Seção I Da suspensão de serviços, atividades ou empreendimentos 

 

Art. 6º – No âmbito da competência do Município de Carandaí, ficam suspensos 

serviços, atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, com circulação ou 

potencial aglomeração de pessoas, em especial:  

I – eventos públicos e privados de qualquer natureza, em locais fechados ou 

abertos, com público superior a dez pessoas;  

II – atividades em feiras, inclusive feiras livres;  

III – Estabelecimentos situados em galerias ou centros comerciais;  

IV – bares, restaurantes e lanchonetes;  

V – cinemas, clubes, academias de ginástica, quadras poliesportivas, boates, 

salões de festas, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética;  

VI – bibliotecas e centros culturais.  



Parágrafo único – A suspensão de que trata o caput não se aplica:  

I – às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, 

desde que respeitadas as regras sanitárias e de distanciamento adequado entre os 

funcionários; 

II – à realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, 

telefone ou outros instrumentos similares, nem aos serviços de entrega de 

mercadorias em domicílio ou, nos casos do inciso IV, também para retirada em 

balcão, vedado o fornecimento para consumo no próprio estabelecimento.  

 

Seção II Das restrições e práticas sanitárias 

 

Art. 7º – Ficam instituídas as seguintes restrições e práticas sanitárias:  

I – Fica suspenso por tempo indeterminado o acesso a parques, praças, 

academias ao ar livre e demais locais de lazer e recreação;  

II – Ficam proibidos os eventos promovidos pelo Clube da Melhor Idade; 

III – Em relação aos serviços de transporte de passageiros:  

a) fica limitada lotação do serviço de transporte coletivo intramunicipal de 

passageiros, urbano e rural, inclusive o de trabalhadores de lavouras e empresas 

da cidade 50% da capacidade de passageiros sentados, devendo observar as 

práticas sanitárias a que se refere o art. 4º;  

b) fica determinado aos concessionários e permissionários do serviço de transporte 

coletivo, aos responsáveis por veículos de transporte coletivo e individual que 

instruam e orientem seus empregados, em especial motoristas e cobradores, de 

modo a reforçar a importância e a necessidade de:  

1 – adoção de cuidados pessoais, sobretudo com a lavagem das mãos e o uso de 

produtos assépticos durante e ao término de cada viagem e observar a etiqueta 

respiratória;  

2 – manutenção da limpeza dos veículos;  

3 – adequado relacionamento com os usuários de transporte público e privado. 



 

Parágrafo único: Especialmente em relação ao serviço de TÁXIS no Município de 

Carandaí, fica determinado que os autorizatários deverão transitar SOMENTE NAS 

SEGUINTES CONDIÇÕES: 

a) Com apenas 2 (dois) passageiros por vez; 

b)  Com os vidros abertos e ar condicionado desligado e obedecendo às demais 

regras de higiene e assepsia previstas nos dispositivos anteriores; 

c) É permitida realização do transporte somente no perímetro do Município de 

Carandaí; 

d) Os autorizatários com mais de 60 (sessenta) anos ou outras condições incluídas 

no grupo de risco ficam impedidos por tempo indeterminado de exercer a atividade, 

podendo contratar motorista auxiliar, nos termos da lei nº 2317/2019. 

IV – Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e industriais que 

permanecerem abertos que adotem sistemas de escalas, revezamento de turnos e 

alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de 

trabalhadores, e que implementem medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de 

modo a reforçar a importância e a necessidade de:  

a) adotar cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a utilização de 

produtos assépticos durante o trabalho e observar a etiqueta respiratória;  

b) manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho;  

V – Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e de serviços que 

permanecerem abertos que estabeleçam horários ou setores exclusivos para 

atendimento ao grupo de clientes que, por meio de documento ou autodeclaração, 

demonstrem:  

a) possuir idade igual ou superior a sessenta anos;  

b) portar doença crônica, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença 

respiratória, pacientes oncológicos e imunossuprimidos;  

c) for gestante ou lactante.  



 

Art. 8º - Sempre que possível, a prestação de serviços ou a venda de produtos de 

que tratam os incisos IV e V do artigo 7º deverá ser realizada por modalidades que 

impeçam a aglomeração de pessoas no recinto ou em filas de espera, observado o 

distanciamento mínimo de dois metros entre os consumidores. 

 

Seção III Da manutenção de serviços e atividades 

 

Art. 9º – O Município deve assegurar que os serviços e atividades abaixo listados 

e seus respectivos sistemas logísticos de operação e cadeia de abastecimento 

sejam mantidos em funcionamento:  

I – farmácias e drogarias;  

II – hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, 

lojas de conveniência, de água mineral e de alimentos para animais;  

III – distribuidoras de gás;  

IV – distribuidoras e postos de combustíveis;  

V – oficinas mecânicas e borracharias;  

VI – restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias;  

VII – agências bancárias e similares;  

VIII – a cadeia industrial de alimentos;  

IX – atividades agrossilvipastoris e agroindustriais.  

 

§1º – Os estabelecimentos referidos no caput deverão adotar as seguintes 

medidas:  

I – intensificação das ações de limpeza;  

II – disponibilização de produtos de assepsia aos clientes;  

III – manutenção de distanciamento entre os consumidores e controle para evitar a 

aglomeração de pessoas;  



IV – divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia 

Coronavírus COVID-19.   

§2º - Os escritórios de atividades liberais, despachantes de veículos, clínicas 

particulares, tabelionatos, serventias notariais e cartórios de registros, deverão 

permanecer fechados, disponibilizando sempre que possível atendimento por 

telefone, com divulgação nos meios de comunicação, atendendo presencialmente 

somente os casos extremamente urgentes, mediante prévio agendamento, de 

maneira que não permaneçam mais do que 2 pessoas no estabelecimento. 

§3º - Os bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários deverão assegurar a 

distância de 2m (dois metros) entre um cliente e outro, ou entre o cliente e o 

funcionário em atendimento. 

§4º - Os postos de abastecimento de combustíveis deverão funcionar somente 

entre 07h00 e 19h00, adotando todas as medidas necessárias para que não 

ocorram aglomerações e observado o disposto no §1º. 

§5º - Os serviços de provedor de internet, venda e manutenção de eletrônicos, e 

materiais de construção deverão funcionar de portas fechadas, disponibilizando 

telefone para contato e serviço de entrega, sempre que possível, e, ainda, adotar 

todas as medidas necessárias para que não ocorram aglomerações e observado o 

disposto no §1º. 

§6º - Os estabelecimentos mencionados no inciso II, somente poderão funcionar 

até as 19h, adotando todas as medidas necessárias para que não ocorram 

aglomerações e observado o disposto no §1º 

 

Art. 10 – Deve ser mantida a prestação de serviços públicos essenciais e que não 

podem ser descontinuados, dentre os quais:  

I – tratamento e abastecimento de água;  

II – assistência médico-hospitalar;  

III – serviço funerário;  



IV – coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e 

demais atividades de saneamento básico;  

V – exercício regular do poder de polícia administrativa.  

Art. 11 – No mesmo sentido da Deliberação nº 17/2020 do Comitê Extraordinário 

COVID-19 (estadual), recomenda-se aos Municípios a suspensão das folgas 

compensativas, fériasprêmio e férias regulamentares dos servidores da área de 

saúde, inclusive as folgas em razão do aniversário do servidor, instituídas pela Lei 

nº 2295/2018, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA.  

 

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 12 – O Município, no âmbito de suas competências legislativas e 

administrativas, deverá adotar as providências necessárias ao cumprimento das 

medidas e atribuições estabelecidas nesta deliberação, incluindo a convocação 

dos servidores públicos a qualquer momento para garantia e salvaguarda da saúde 

pública municipal, aplicando as sanções disciplinares cabíveis pelo 

descumprimento. 

Parágrafo único: Recomenda-se, ainda, a apuração de falta disciplinar do servidor 

público que, em razão da atividade de seu setor, encontre-se em regime de 

teletrabalho, revezamento de jornada ou horário reduzido, e seja identificado 

participando de quaisquer atividades, reuniões ou eventos suspensos por meio 

desta resolução. 

Art. 13 – Fica expressamente recomendado ao Poder Público Municipal a não 

concessão de alvará para circos, parques itinerantes e similares, devendo os 

órgãos de Assistência Social, em conjunto com as equipes de saúde, verificar 

situações favoráveis à disseminação do Corona Vírus entre as pessoas que 

integrem este tipo de atividade, quando em passagem pelo Município, e adotar 

medidas de orientação e prevenção.  

 



Art. 14 – Fica expressamente recomendado ao Poder Público Municipal que 

verifique em caráter de urgência a existência de Alvará de Localização e 

Funcionamento, bem como Alvará Sanitário, para todos os bares ou qualquer 

estabelecimento similar, localizados no Município, providenciando sua imediata 

cassação e fechamento dos estabelecimentos. 

Art. 15 – Fica determinado ao Departamento Municipal de Saúde e à Autarquia 

Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí a elaboração de fluxograma de 

atendimento dos casos suspeitos de Corona Vírus, respectivamente na Atenção 

Primária e no âmbito do Pronto Atendimento e internação, sempre observando os 

protocolos definidos pelo Ministério da Saúde. 

Art. 16 – Recomenda-se aos responsáveis pela frota municipal adotar medidas 

visando a diminuição da exposição dos motoristas ao contágio, como: 

I – Remanejamento temporário de servidores, propiciando escalas de revezamento 

com intervalos maiores; 

II – Elaboração de fluxograma para desinfecção dos veículos (interna e externa), 

especialmente daqueles diretamente envolvidos no atendimento e ações 

fiscalizatórias de enfrentamento ao Corona Vírus. 

Art. 17 - Sem prejuízo das providências imediatas por parte da fiscalização 

municipal e registro de ocorrência policial, o descumprimento de qualquer 

disposição desta deliberação será imediatamente comunicado ao Ministério 

Público e ao representativo da categoria profissional ou entidade equivalente. 

Art. 18 – Fica expressamente recomendado ao Poder Executivo Municipal a 

intensificação das ações de conscientização e prevenção na zona rural. 

Art. 19 - Ficam revogados quaisquer dispositivos da Deliberação nº 01/2020 que 

contrariem estas determinações. 

Art. 20 – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

Carandaí, 24 de março de 2020.  
 
Denilson Hermes da Cunha  
Supervisor do Departamento de Saúde 
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	Seção II Das restrições e práticas sanitárias
	Art. 7º – Ficam instituídas as seguintes restrições e práticas sanitárias:
	I – Fica suspenso por tempo indeterminado o acesso a parques, praças, academias ao ar livre e demais locais de lazer e recreação;
	II – Ficam proibidos os eventos promovidos pelo Clube da Melhor Idade;
	III – Em relação aos serviços de transporte de passageiros:
	a) fica limitada lotação do serviço de transporte coletivo intramunicipal de passageiros, urbano e rural, inclusive o de trabalhadores de lavouras e empresas da cidade 50% da capacidade de passageiros sentados, devendo observar as práticas sanitárias ...
	b) fica determinado aos concessionários e permissionários do serviço de transporte coletivo, aos responsáveis por veículos de transporte coletivo e individual que instruam e orientem seus empregados, em especial motoristas e cobradores, de modo a refo...
	1 – adoção de cuidados pessoais, sobretudo com a lavagem das mãos e o uso de produtos assépticos durante e ao término de cada viagem e observar a etiqueta respiratória;
	2 – manutenção da limpeza dos veículos;
	3 – adequado relacionamento com os usuários de transporte público e privado.
	Parágrafo único: Especialmente em relação ao serviço de TÁXIS no Município de Carandaí, fica determinado que os autorizatários deverão transitar SOMENTE NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:
	a) Com apenas 2 (dois) passageiros por vez;
	b)  Com os vidros abertos e ar condicionado desligado e obedecendo às demais regras de higiene e assepsia previstas nos dispositivos anteriores;
	c) É permitida realização do transporte somente no perímetro do Município de Carandaí;
	d) Os autorizatários com mais de 60 (sessenta) anos ou outras condições incluídas no grupo de risco ficam impedidos por tempo indeterminado de exercer a atividade, podendo contratar motorista auxiliar, nos termos da lei nº 2317/2019.
	IV – Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e industriais que permanecerem abertos que adotem sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores, e que implementem...
	a) adotar cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a utilização de produtos assépticos durante o trabalho e observar a etiqueta respiratória;
	b) manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho;
	V – Fica determinado aos estabelecimentos comerciais e de serviços que permanecerem abertos que estabeleçam horários ou setores exclusivos para atendimento ao grupo de clientes que, por meio de documento ou autodeclaração, demonstrem:
	a) possuir idade igual ou superior a sessenta anos;
	b) portar doença crônica, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, pacientes oncológicos e imunossuprimidos;
	c) for gestante ou lactante.
	Art. 8º - Sempre que possível, a prestação de serviços ou a venda de produtos de que tratam os incisos IV e V do artigo 7º deverá ser realizada por modalidades que impeçam a aglomeração de pessoas no recinto ou em filas de espera, observado o distanci...
	Seção III Da manutenção de serviços e atividades
	Art. 9º – O Município deve assegurar que os serviços e atividades abaixo listados e seus respectivos sistemas logísticos de operação e cadeia de abastecimento sejam mantidos em funcionamento:
	I – farmácias e drogarias;
	II – hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, de água mineral e de alimentos para animais;
	III – distribuidoras de gás;
	IV – distribuidoras e postos de combustíveis;
	V – oficinas mecânicas e borracharias;
	VI – restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias;
	VII – agências bancárias e similares;
	VIII – a cadeia industrial de alimentos;
	IX – atividades agrossilvipastoris e agroindustriais.
	§1º – Os estabelecimentos referidos no caput deverão adotar as seguintes medidas:
	I – intensificação das ações de limpeza;
	II – disponibilização de produtos de assepsia aos clientes;
	III – manutenção de distanciamento entre os consumidores e controle para evitar a aglomeração de pessoas;
	IV – divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia Coronavírus COVID-19. 
	§2º - Os escritórios de atividades liberais, despachantes de veículos, clínicas particulares, tabelionatos, serventias notariais e cartórios de registros, deverão permanecer fechados, disponibilizando sempre que possível atendimento por telefone, com ...
	§3º - Os bancos, casas lotéricas e correspondentes bancários deverão assegurar a distância de 2m (dois metros) entre um cliente e outro, ou entre o cliente e o funcionário em atendimento.
	§4º - Os postos de abastecimento de combustíveis deverão funcionar somente entre 07h00 e 19h00, adotando todas as medidas necessárias para que não ocorram aglomerações e observado o disposto no §1º.
	§5º - Os serviços de provedor de internet, venda e manutenção de eletrônicos, e materiais de construção deverão funcionar de portas fechadas, disponibilizando telefone para contato e serviço de entrega, sempre que possível, e, ainda, adotar todas as m...
	§6º - Os estabelecimentos mencionados no inciso II, somente poderão funcionar até as 19h, adotando todas as medidas necessárias para que não ocorram aglomerações e observado o disposto no §1º
	Art. 10 – Deve ser mantida a prestação de serviços públicos essenciais e que não podem ser descontinuados, dentre os quais:
	I – tratamento e abastecimento de água;
	II – assistência médico-hospitalar;
	III – serviço funerário;
	IV – coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e demais atividades de saneamento básico;
	V – exercício regular do poder de polícia administrativa.
	Art. 11 – No mesmo sentido da Deliberação nº 17/2020 do Comitê Extraordinário COVID-19 (estadual), recomenda-se aos Municípios a suspensão das folgas compensativas, fériasprêmio e férias regulamentares dos servidores da área de saúde, inclusive as fol...
	CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	Art. 12 – O Município, no âmbito de suas competências legislativas e administrativas, deverá adotar as providências necessárias ao cumprimento das medidas e atribuições estabelecidas nesta deliberação, incluindo a convocação dos servidores públicos a ...
	Parágrafo único: Recomenda-se, ainda, a apuração de falta disciplinar do servidor público que, em razão da atividade de seu setor, encontre-se em regime de teletrabalho, revezamento de jornada ou horário reduzido, e seja identificado participando de q...
	Art. 13 – Fica expressamente recomendado ao Poder Público Municipal a não concessão de alvará para circos, parques itinerantes e similares, devendo os órgãos de Assistência Social, em conjunto com as equipes de saúde, verificar situações favoráveis à ...
	Art. 14 – Fica expressamente recomendado ao Poder Público Municipal que verifique em caráter de urgência a existência de Alvará de Localização e Funcionamento, bem como Alvará Sanitário, para todos os bares ou qualquer estabelecimento similar, localiz...
	Art. 15 – Fica determinado ao Departamento Municipal de Saúde e à Autarquia Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí a elaboração de fluxograma de atendimento dos casos suspeitos de Corona Vírus, respectivamente na Atenção Primária e no âmbito do Pront...
	Art. 16 – Recomenda-se aos responsáveis pela frota municipal adotar medidas visando a diminuição da exposição dos motoristas ao contágio, como:
	I – Remanejamento temporário de servidores, propiciando escalas de revezamento com intervalos maiores;
	II – Elaboração de fluxograma para desinfecção dos veículos (interna e externa), especialmente daqueles diretamente envolvidos no atendimento e ações fiscalizatórias de enfrentamento ao Corona Vírus.
	Art. 17 - Sem prejuízo das providências imediatas por parte da fiscalização municipal e registro de ocorrência policial, o descumprimento de qualquer disposição desta deliberação será imediatamente comunicado ao Ministério Público e ao representativo ...
	Art. 18 – Fica expressamente recomendado ao Poder Executivo Municipal a intensificação das ações de conscientização e prevenção na zona rural.
	Art. 19 - Ficam revogados quaisquer dispositivos da Deliberação nº 01/2020 que contrariem estas determinações.
	Art. 20 – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
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