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DECRETO Nº 007/2020 

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE EMERGÊNCIA EM 

SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE INHAÚMA 

EM COMPLEMENTO AO DECRETO 006/2020  

“QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

AO CONTÁGIO E DE CONTINGENCIAMENTO DA 

PANDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA VIRAL 

RESPIRATÓRIA, CAUSADA PELO AGENTE 

CORONAVÍRUS (COVID-19), E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INHAÚMA, MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições legais, asseguradas pelo Art.69, incisos III e VI, da Lei Orgânica do Município 

e,  

 

CONSIDERANDO a evolução do quadro da doença (COVID-19) em todo território 

nacional, principalmente o surgimento de novos casos em cidades vizinhas ao Município 

de Inhaúma, sendo necessária a adoção de novas medidas urgentes prevenção, controle e 

contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 

doença no Município; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Prorroga até dia 31 de março de 2020 a suspensão das atividades 

educacionais em toda rede municipal de ensino, como medida de prevenção ao contágio 

e de contingenciamento, da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo 

agente Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo da remuneração dos profissionais da 

educação. 

 

Art. 2° Fica suspenso, no período de 20 a 31 de março de 2020, podendo ser 

prorrogado de acordo com avaliação periódica do quadro evolutivo dos riscos da doença 
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no Município, o atendimento presencial ao público nas repartições públicas do Município 

de Inhaúma e suas secretarias, em razão da declaração da Situação de Emergência em 

Saúde Pública, por meio do Decreto nº 006 de 17 de março de 2020. 

 

Parágrafo único: O disposto neste artigo não se aplica aos serviços 

essenciais, tais como de limpeza urbana e serviços de saúde, dentro dos limites e 

recomendações estabelecidos pelo Decreto nº 006 de 17 de março de 2020. 

 

Art. 3º As atividades administrativas internas das repartições públicas e 

secretarias municipais poderão ser realizados com adoção de escala mínima de pessoas e, 

quando possível, por meio virtual.  

 

Art. 4º Os pagamentos de taxas e demais tributos municipais deverão ser 

realizados em estabelecimentos bancários ou ainda por meio de aplicativos via internet. 

 

Art. 5° Todos os prazos regulamentares e legais de todos os procedimentos, 

processos e expedientes administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal 

ficam suspensos, enquanto vigorar a situação de emergência em saúde pública.  

Parágrafo único. Os prazos legais que se iniciarem ou se findarem no 

período mencionado no “caput” deste artigo ficarão prorrogados para o primeiro dia útil 

seguinte ao término do período de suspensão.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 19 de Março de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 


