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Lamim, 10 de fevereiro de 2022

estabelecimentos comerciais, como também a decretação de estado
de emergência em saúde pública no Município de Lamim;
Considerando que os indicadores em saúde atuais indicam
uma normalização dos casos positivados da COVID-19 no
Município, a revelar uma estabilização dos casos da COVID-19 no
Município, o que torna desnecessária, a princípio, a manutenção da
restrição dos estabelecimentos comerciais, como também o estado
de emergência em saúde pública, já que não mais subsistem os
indicadores em saúde para justificar a manutenção de tais medidas,
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DECRETA:
Art.1º. Ficam revogados os Decretos de nº. 02, de 05 de
janeiro de 2022, que dispõe sobre novas medidas restritivas aos
estabelecimentos comerciais no Município de Lamim, e o de nº. 06,
de 10 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a decretação de estado de
emergência em saúde pública no Município de Lamim.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LICITAÇÃO

Art.2º. Ficam mantidas todas as medidas sanitárias
estabelecidas pelos órgãos de saúde pública, incluindo o uso
obrigatório de máscara de proteção nos espaços públicos e no interior
dos estabelecimentos e o uso do álcool em gel 70%, as quais devem
ser adotadas obrigatoriamente pelos estabelecimentos comerciais em
geral e pelos cidadãos do Município de Lamim.

O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, torna público para conhecimento
de todos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas
posteriores alterações, o CREDENCIAMENTO de empresas
prestadoras de serviços de diagnóstico para a realização de exames
de tomografia computadorizada, ressonância magnética e exames
hemodinâmicos. O prazo para credenciamento estará aberto até às
10 horas dia 25/02/2022. O Edital completo poderá ser solicitado na
Prefeitura de Lamim, na Pça. Divino Espírito Santo, 06, Centro.
Maiores informações pelo telefone (31) 3754-1130, a partir das
08h00hs. E-mail: licitacaolamim@gmail.com. Lamim, 09 de
fevereiro de 2022. Bruna de Assis Reis. Presidente da Comissão de
Licitações.
______________________________________________________

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Lamim-MG, 07 de fevereiro de 2022.
João Odeon de Arruda
Prefeito Municipal Interino
______________________________________________________

DECRETO Nº. 13, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022

DECRETO Nº. 12, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022

EMENTA: REVOGA O DECRETO Nº. 02, DE 05 DE JANEIRO DE
2022, QUE ESTABELECE NOVAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO
DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NO MUNICÍPIO EM
RAZÃO DA COVID-19; REVOGA O DECRETO Nº. 06, DE 10 DE
JANEIRO DE 2022, QUE DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA
EM SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA COVID19”.

EMENTA: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O RETORNO
INTEGRAL DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAMIM.
O Prefeito Municipal de Lamim, no uso de suas
competências que lhes confere o inciso IX do art.87 da Lei Orgânica
Municipal e,

O Prefeito Municipal de Lamim, no uso de suas atribuições
que lhe confere o inciso IX do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal
e,

Considerando que no atual momento da pandemia todos os
professores da rede pública de ensino do Município de Lamim já se
encontram vacinados, inclusive com a dose de reforço contra a
COVID-19, como também já iniciada a campanha para a vacinação
das crianças;

Considerando que no início do mês de janeiro do corrente
ano o Município de Lamim registrou um aumento expressivo do
número de casos positivados da COVID-19, por ocasião do
aparecimento de nova Cepa do vírus da COVID-19, a ômicron;

Considerando que juntamente com a campanha de
vacinação realizada, como também o atual cenário epidemiológico
do Município de Lamim, não subsistem razões para a manutenção
das aulas remotas (on line) da educação básica do Município;

Considerando que em decorrência deste aumento de casos
foi necessária a adoção de novas medidas restritivas dos
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Considerando que as aulas remotas realizadas durante à
pandemia, apesar de terem sido realizadas com grande esforço
pessoal de professores, da Secretaria Municipal de Educação e do
Executivo Municipal, acabam nunca por suprir as necessidades
educacionais necessárias à formação escolar dos alunos;

Municipal para a retomadas das aulas presenciais, previsto no Anexo
único do Decreto nº. 114, de 09 de setembro de 2021.
Art.7º. É obrigatório o uso de máscara de proteção nas
escolas da educação básica pública municipal e estadual do
Município de Lamim.

Considerando, portanto, a necessidade premente do
retorno das aulas presenciais integrais da educação básica do
Município de Lamim, como medida essencial à qualidade do ensino
público da educação básica, sob pena de risco futuro na formação
básica escolar dos alunos de toda rede pública municipal,

Art.8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições normativas que forem
contrárias às disposições previstas neste Decreto.

DECRETA:

João Odeon de Arruda
Prefeito Municipal Interino

Lamim, 10 de fevereiro de 2022

Lamim-MG, 04 de fevereiro de 2022.

Art.1º. Este decreto disciplina o regime de retorno
presencial integral da educação básica pública no Município de
Lamim, incluindo rede escolar municipal e estadual.
Art.2º. A partir de 07 de fevereiro de 2022 (segunda-feira),
as aulas do ensino fundamental infantil e do 6º ao 9º ano, no
Município de Lamim, passam a ser integralmente presenciais de
forma obrigatória.
Art.3º. Somente serão admitidas, excepcionalmente, as
aulas da rede pública estadual de forma remota (on line) nas
seguintes hipóteses:
I – Quando o professor da rede pública básica municipal ou estadual
for diagnosticado positivo para a COVID-19, devendo o professor
realizar as aulas remotamente, até a sua completa recuperação,
devendo estas aulas remotas serem realizados pelo prazo mínimo de
15 (quinze) dias;
II – Nos casos de diagnósticos positivos para a COVID-19 de número
considerável de profissionais da rede pública básica;
III – Nos casos de alunos diagnosticados positivamente ou suspeitos
da COVID-19, devendo aqueles cumprirem período de quarentena
em residência, sendo que durante este período deverá ser oferecido
suporte pedagógico a tais estudantes, até a sua completa recuperação
ou eliminada a hipótese de contaminação a COVID-19.
Art.4º. É dever do Poder Público, incluindo os
profissionais da educação básica pública, pais de alunos e dos alunos
em geral, garantir e adotar todas as medidas sanitárias já
reconhecidas e recomendas pelos órgãos de saúde federal, estadual e
municipal ao controle da COVID-19, como medida preventiva à
saúde de todos.
Art.5º. Nas escolas públicas da educação básica o Poder
Público garantirá o acesso ao álcool em gel 70% para alunos e
profissionais da educação, devendo as salas de aulas serem
devidamente limpas com utilização do hipoclorito de sódio (água
sanitária), após a realização das aulas.
Art.6º. A Secretaria Municipal de Educação no retorno das
aulas presenciais integrais deverá seguir e adotar o Protocolo
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