
SERVIDOR R ONSAVEL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

DECRETO N.° 1.509, DE 29 DE MARÇO DE 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO - MG 
Publicado no Quadro de Publicações da Prefeitura *Mu 
na Rede Mundial de Computadores  (Internet?.  na  
form 	'Orgânica Municipal e da LegislaCio eiDellfe 

Declara, no território do Município de Formoso 
(MG), Estado de Calamidade Pública, 
decorrente da pandemia de doença infecciosa  
viral  respiratória (Covid-19/Novo Coronavirus) 
e dá outras providências. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORMOSO, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas pelos artigos 80, 
inciso  III,  81, inciso XI, 124, inciso I, alínea "j", da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Legislativo Federal n.° 6, de 20 de 
março de 2020, que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar n.° 101, de 4 
de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação 
do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem n° 93, de 18 de março de 
2020. 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n.° 47.891, de 20 de 
março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia 
causada pelo agente Coronavirus (COVID-19) no âmbito do Estado de Minas Gerais, cujo 
estado calamitoso foi reconhecido pela Resolução n.° 5.529, de 25 de março de 2020, da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n.° 48.102, de 29 de 
dezembro de 2020, que prorroga o prazo de vigência do estado de calamidade pública de 
que trata o  art.  10  do Decreto n° 47.891, de 20 de março de 2020, no âmbito de todo o 
território do Estado, tendo sido reconhecido pela Resolução n.° 5.558, de 11 de fevereiro de 
2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 

CONSIDERANDO que a gestão anterior não editou decreto formal 
declarando Estado de Calamidade Pública no âmbito do Município de Formoso, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.416, de 23 de 
dezembro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à Covid-19, com medidas 
sanitárias visando a proteção à coletividad , 	 (38) 3647-1552 C) 
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.470, de 25 de 
janeiro de 2021, que estabelece novas medidas de prevenção ao contagio e de enfrentamento 
A. pandemia de doença infecciosa  viral  respiratória (Covid-19/Novo Coronavinis) no âmbito 
do Município de Formoso em consonância com o Plano Minas Consciente, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.486, de 22 de 
fevereiro de 2021, que estabelece novas medidas de prevenção ao contagio e de 
enfrentamento A. pandemia de doença infecciosa  viral  respiratória (Covid-19/Novo 
Coronavinis) no âmbito do Município de Formoso em consonância com a Carta de 
Recomendação n.° 3, de 18 de fevereiro de 2021, da Associação dos Municípios do 
Noroeste de Minas — Amnor e dá outras providências, 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.495, de 4 de 
março de 2021, que confirma a regressão do Município de Formoso para a Onda Roxa, nova 
fase mais restritiva criada no âmbito do Plano Minas Consciente do Governo do Estado de 
Minas Gerais; estabelece novas medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
pandemia de doença infecciosa  viral  respiratória (Covid-19/Novo Coronavirus) no âmbito 
do Município de Formoso em consonância com a Onda Roxa e dá outras providências. 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.° 1.504, de 18 de 
março de 2021, confirma a manutenção do Município de Formoso na Onda Roxa, nova fase 
mais restritiva criada no âmbito do Plano Minas Consciente do Governo do Estado de Minas 
Gerais; estabelece novas medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia 
de doença infecciosa  viral  respiratória (Covid-19/Novo Coronavirus) no âmbito do 
Município de Formoso em consonância com a Onda Roxa e com a Carta de Recomendação 
n.° 4, de 17 de março de 2021, da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas — 
Amnor, com ajustamento A. realidade local e com base no Principio da Autonomia 
Municipal e dá outras providências, 

CONSIDERANDO o comprometimento do sistema de saúde público da 
Regido Noroeste de Minas, ainda que sopesada a ampliação de oferta de leitos para 
tratamento de pacientes com Covid-19 na Microrregido de Unai, por meio da recente 
instalação de Hospital de Campanha em Unai, porém o comprometimento de leitos de UTI 
ainda é latente e dramático, 

(38) 3647-1552 C) 
gabinete@formoso.mg.gov.br  C)  

Av.  Brasilia, no 124  Barroca  rá  • 
CEP 38690-000 - Formoso/MG 

www.formoso.mg.gov.br  ew 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORMOSO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

(Fls. 3 do Decreto n.° 1.509, de 29/3/2021) 

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
tem reconhecido, desde o inicio da pandemia, estados de calamidade pública declarados por 
diversos municípios mineiros, 

DECRETA:  

Art.  1° Fica declarado, para fins de aplicação do disposto no artigo 65 da Lei 
Complementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000 e na forma do disposto na Lei 
Complementar Federal n.° 173, de 27 de maio de 2020, Estado de Calamidade Pública, no 
âmbito de todo o território do Município de Formoso (MG), com efeitos retroativos a 20 de 
março de 2020 e vigência até o dia 30 de junho de 2021, prorrogável, inclusive se ocorrer 
eventual prorrogação do Estado de Calamidade Pública pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais, em razão dos impactos na área de saúde pública, socioeconômicos e financeiros 
decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavirus (Covid-19), observado o disposto 
na Lei Federal n.° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no Decreto Legislativo Federal n.° 6, 
de 20 de março de 2020, no Decreto Estadual n.° 47.891, de 20 de março de 2020, no 
Decreto Estadual n.° 48.102, de 29 de dezembro de 2020, nos decretos municipais relativos 
a medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento A. pandemia da Covid-,19 e demais 
legislações de regência. 

Parágrafo único. 0 estado de calamidade pública de que trata o caput será 
submetido, para ratificação, reconhecimento ou ato assemelhado ou de mesmo efeito, 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais — ALMG, nos termos do disposto no 
artigo 65 da Lei complementar Federal n° 101, de 2000.  

Art.  2° Aplica-se ao período de calamidade pública, no âmbito do Poder 
Executivo, o disposto no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 
1993.  

Art.  3° Ficam validadas todas as medidas de prevenção ao contagio e de 
enfrentamento e contingenciamento ao Novo Coronavirus estabelecidas em decretos 
municipais do Município de Formoso (MG).  

Art.  4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 
seus efeitos a 20 de • arco de 2020. 
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Formoso, 29 de março de 2021; 58° da Instalaçdo do Município. 

(38) 3647-1552 

gabinete@formoso.mg.gov.br  
Av.  Brasilia,  no 124 Barroca 

CEP 38690-000 - Formoso/MG 
www.formoso.mg.gov.br  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

