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PREFEITURA MUNIGIPAL

ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO N' 688, DE 05 DE ABRIL DE 2022.

Inclui o pardgrafo único ao art. 1o do Decreto no 682, de

1" de fevereiro de 2022, que adota a 7o versdo do

Protocolo Sanitário de Retorno às Átividades Escolares

Presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, bem

como inclui o parágrafo único ao art. 2o do Decreto no

685, de 1" de abril de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSOS, estado de Minas Gerais, no uso de suas

atribuições legais e constitucionais,

CONSIDERANDO a permanência do estado de pandemia pelo Novo Coronavírus (COVID-

l9) estabelecido pela OMS;

CONSIDERANDO a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-l9 no 204, de 10 de

março de 2022 que revoga as deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19, sem prejuízo

dos efeitos por elas produzidos, em especial aquelas que instituem, disciplinam e regulam o

Plano Minas Consciente ao qual o Município de Passos estava aderido por força do Decreto no

131, de 27 dejaneiro de202l;
' CONSIDERANDO a necessidade de manter medidas de promoção, proteção e recuperação

da saúde, zelando pela preservação do bem-estar da população em especial em atenção,

conforme Nota Informativa SES/SUBVS 269012022 de 11.03.2022, emitida pela Secretaria de

Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO a necessidade constante de garantir o adequado funcionamento do

serviço educacional no Município, bem como a competência administrativa e normativa do ente

municipal no que tange aos assuntos de interesse local;

CONSIDERANDO que as regras e os protocolos sanitários a serem observados poderão ser

revistos pelo Comitê Extraordinário COVID-19, pelo Comitê de Assessoramento para

Acompanhamento e Execução do Plano Municipal de Prevengão e Contingenciamento em Saúde

do Covid-I9, ou pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Educação, caso necessário (art.7o,

Decreto 50312021); e

CONSIDERANDO as deliberações tomadas na reunião realizada em 04.04.2022, no

Gabinete do Prefeito, entre os Comitês referidos e as Secretarias Municipais de Educação e

Saúde, conforme ata registrada e assinada pelos presentes;

DECRETA h.
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Art. 1o O art. 1o do Decreto no 628, de 1o de fevereiro de2022, passa a vigorar com a
seguintes redação, acrescida dos parágrafos 1o e 2o:

"Art. 1o O Município de Passos adota a 7u versão

Retorno às Atividades Escolares Presenciais, no

COVID-I9, expedido pelo Governo do Estado de

facultativo de máscaras no ambiente escolar.

do Protocolo Sanitário de

contexto da pandemia de

Minas Gerais, com o uso

§ 1' O protocolo sanitário referido no caput pode ser verificado no endereço

eletrônico: https ://coronavirus. saude.me. gov.br/imases/2022l27-0 I -

PRoTOCOLO §ANITARIO_27 01_2022.pdf.

§ 2" Aplica-se às atividades escolares o disposto nas exceções previstas nos incisos III e

IV do parágrafo único do ar1. 2o do presente Decreto.,,(NR)

Art.2o O art. 2o do Decreto no 685, de l" de abril de 2022, passa a vigorar com a seguinte
redação, acrescida dos seguintes parágrafos:

''Art. 2" 'E facultativa autilização de máscaras ou cobertura facial sobre nariz e a

boca, em ambientes abertos ou fechados.

Parágrafo único. A recomendação do uso obrigatório de máscara pennanece nas

condições abaixo:

I - Profissional de saúde em ambiente de trabalho.

II - Em todo estabelecimento de saúde e ambiente hospitalar.

III - Em casos sintomáticos, positivos (independente de sintomas) e ou contato de

caso positivo, na forma dos protocolos próprios.

IV - Para pacientes com comorbidades de acordo com grupo estabelecido para o
agravo COVID-19: Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão
Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial
estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Doenças cardiovasculares (insuficiência
cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva,

síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças

da aorta, dos grandes vasos e Íistulas arteriovenosas, arritmias cardíacas,

cardiopatias congênita no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos

implantados, doenças neurológicas crônicas, doença renal - crôninça '""'4'1"_'"^' 
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imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, síndrome de down, cirrose

hepática)." (NR)

Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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