CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DO MONTE ALTO
CNPJ nº 86.982.253/0001-23

REQUERIMENTO Nº 004 / 2020
CONSIDERANDO o disposto Na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto
de 2019;
CONSIDERANDO que o Estado de Minas Gerais através do Decreto nº 113 de 12 de
março de 2020, declarou “Situação de Emergência em Saúde Pública” em razão de
surto de doenças respiratórias - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, como uma das ações de
precaver o surto epidêmico desse vírus a nossa população;
Os vereadores que ao final subscrevem REQUEREM, nos termos
regimentais, que ouvido a Mesa que se digne Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal, que seja tomadas as mediadas a seguir:
Se institua nas entradas e saídas do município barreira sanitária
organizada com a Secretaria de Saúde em colaboração com as autoridades Policiais;
As barreiras sanitárias deverão cadastrar as pessoas e veículos que
entrarem e saírem do município, informando seu o motivo bem como a anamneses
básica para averiguação de sintomas do COVID 19;
As pessoas que ingressarem no município que não são residentes no
mesmo deverão permanecer em isolamento domiciliar em quarentena no período de
14 dias, devidamente monitoradas pelos agentes de saúde, devendo também assinar
Termo de responsabilidade e ciência quanto à proibição de saída ou transito, salvo em
caso de atendimento medico;
Os proprietários dos domicílios que receberão as pessoas não
residentes no município deverá também assinar termo de responsabilidades que estão
cientes da situação e do isolamento dessas pessoas.
JUSTIFICATIVA
Justifica o requerimento no art. 5º, inciso III da Lei Federal Nº 8.080 de
19 de setembro de 1990, estabelece que um dos objetivos do sistema Único de Saúde é
prestar assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas;
Barão do Monte Alto-MG, 31 de Março de 2020.
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