PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
Estado de Minas Gerais
Gabinete do Prefeito

DECRETO N° 3894, DE 06 DE JANEIRO DE 2022.

Decreta estado de calamidade publica
em virtude do aumento dos casos de

infecções pelo virus influenza

e

do

Coronavirus (variante ômicron).

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAs. Estado de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no

artigo 77, inciso I, alinea n da Lei Orgânica Municipal:
CONSIDERANDO O número crescente de pessoas com sintomas

gripais que tem procurado as unidades de saúde em decorrência de infecçQões
por virus respiratórios, dentre eles, o virus da influenza e ainda o aumento dos

casos de contaminação por Coronavirus (SARS-cov-2), especialmente pela
variante ômicron,
CONSIDERANDO a sobrecarga que esses atendimentos têm
demandado aos serviços e aos profissionais de saúde do municipio, em
especial ao Hospital Municipal Senhora Santana
CONSIDERANDO que esse aumento súbito

expressivo

de

pessoas sintomáticas caracteriza uma epidemia de gripe no municipio,

CONSIDERANDO que a situação demanda emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contençao dos riscOs, danos e agravos à

saude publica a fim de evitar a disseminação dos virus respiratórios no

municipio de

Brasilia de Minas;Ke

CONSIDERANDO a importância da compreensão coletiva acerca
das medidas prevenção, que se fazem necessárias nesse momento de
emergência, a fim de evitar a disseminação do vírus;
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DECRETA:
Art. 1° Fica declarado Estado de Calamidade Püblica em todo
terilório do Municipio de Brasilia de Minas em razão da pandemia de doença
tecciosa viral respiratória - COVID-19, causada pelo agente SARS-COV-2, e
de infeções pelo virus influenza, H3N2, COBRADE 1.5.1.1.0.

Art. 2° Permanece obrigatório, em todo o Municipio de Brasilia de
Minas, o uso de máscaras de proteção facial, industriais ou caseiras, por todas
as pessoas que necessitarem sair de suas residéncias.

Art. 3° Ficam suspensos quaisquer eventos que caracterizem

aglomeraçâo de pessoas, tais como festas de grande porte e afins, em
qualquer local, seja fechado ou aberto, público ou

particular

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, por

indeterminado, enquanto perdurar
periodo
publica causado pela epidemia de gripe e

o

estado de estado de calamidade
de SARS-CoV-2 no municipio de

Brasilia de Minas.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Brasilia de Minas, 06 de janeiro de 2022.

MARCUS VNÍCÍUS FERREIRA CARVALHO
Prefeito

BRAsÍuA

DE MINASs

