


Comitê Covid-19
• Uso obrigatório de máscara em todo o município.

• O município passa a seguir integralmente as flexibilizações do Minas Mais 
Consciente.

• Extensão do horário do comércio 08 às 18 horas.

• Extensão do horário de funcionamento de restaurantes até as 21 horas.

• Setor de alimentício pode, dentro das normas de saúde e de distanciamento 
social, oferecer alimentos aos clientes nos ambientes internos.

• Toda flexibilização ou retração após determinada haverá um prazo de 10 dias 
até a execução do ato.

• Criação do Patos Consciente – Programa que deve ser aderido para permanecer 
em funcionamento durante o Coronavírus.



Ação Social
• Início da campanha do Agasalho.

• Início do Projeto de Banho para os Moradores de Ruas – Conserbrás.

• Já foram entregues cestas básicas, kits de higiene, leite, pães, brinquedos, 
roupas e calçados.

• Atendimento através do restaurante popular, com entrega de marmitex 
para moradores em situação de rua.

• Produção de XX Máscaras.

• Distribuição de pães produzidos no Cristavo.

• Distribuição de sucos nutritivos para as equipes que estão no 
enfrentamento.



Cultura
• Criação do Concurso Cultural - 13 segmentos artísticos e culturais: Fotografia, 

Artes Plásticas, Grafite, Música, Viola, Poesia, Encenação Poética, Arte Digital, 
Dança, Capoeira, Folias de Reis, Congado e Moçambique, Artesanato – 
R$19.500,00 em premiação.

17 inscritos
online

970
Acessos 

desde 19/05



Educação
• Manutenção de 300 postos de trabalho.

• Criação do Portal EducaAÇÃO.

• Distribuição do primeiro caderno de atividades.

• Desenvolvimento do Portal EVA – Espaço Virtual de Aprendizagem.

• Produção de “Lives” para capacitação dos servidores.

• Distribuição de kits de alimentos para famílias de alunos de instituições de ensino municipais.

• Pequenas reformas.

• Planejamento de retorno gradual das aulas.



Saúde
Portal da Saúde

BI (Business Intelligence) Coronavírus



Saúde• Barreiras Sanitárias

Excepcional e temporárias para entrar no Município de Patos de Minas
Deslocamentos permitidos
- Entre os domicílios e os locais de trabalho de servidores/empregados públicos;
- Entre os domicílios e os locais de trabalho de trabalhadores da iniciativa privada em setores essenciais 
em funcionamento;
- Entre os domicílios e os locais de trabalho de prestadores de serviço em setores essenciais em 
funcionamento;
- Para assistência de pessoas com deficiência, crianças e idosos;
- Para participação em atos judiciais, quando convocados pelas autoridades competentes;  
- Necessários ao exercício da atividade de imprensa;
- Transporte regulados pela Central de Regulação do Sistema Único de Saúde;
- Transporte de cargas e mercadorias;
- Deslocamentos para pessoas já residentes em Patos de Minas, MG;
- Deslocamentos por motivo de força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados;
- Casos de urgência/emergência, de ambulâncias por motivos de saúde, próprios e de terceiros - para 
assistência em hospitais, clínicas, postos de saúde e outros estabelecimentos do mesmo gênero.  



Saúde• Barreiras Sanitárias

Deslocamento de veículos de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de fiscalização e operação 
de trânsito, quando em serviço, terão acesso livre.  
 
Não serão impostas restrições à saída de pessoas e veículos dos limites do território de Patos de Minas.

Pontos de fiscalização sanitária nas seguintes vias e rodovias de acesso ao Município:
 
a) Avenida Juscelino Kubitschek;
b) Avenida Marabá;
c) Ponte do Rio Paranaíba, na Avenida Joaquim Fubá;
d) Avenida Angra dos Reis;
e) Avenida Afonso Queiroz.
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