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DECRETO Nº 008/2020  

DECRETA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA 

DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO 

AGENTE CORONAVIRUS (COVI-19) E DISPÕE 

SOBRE MEDIDAS DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 

PÚBLICA EM ATENDIMENTO AO DECRETO 

ESTADUAL 47.891/2020 QUE DECRETA ESTADO 

DE EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS E A DELIBERAÇÃO DO COMITÊ 

EXTRAORDINÁRIO COVID-19 Nº 17, DE 22 DE 

MARÇO DE 2020 QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS 

EMERGENCIAIS DE RESTRIÇÃO E 

ACESSIBILIDADE A DETERMINADOS SERVIÇOS 

E BENS PÚBLICOS E PRIVADOS COTIDIANOS, E 

DÁ 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, 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; 

 

CONSIDERANDO que o Estado de Minas Gerais, por seu Governador, editou Decreto 

de n° 47.891 de 20 de março de 2020, reconhecendo o estado de calamidade pública 

decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que Comitê Extraordinário COVID-19 também editou Deliberação 

de n° 17 de 22 de Março de 2020, estabelecendo novas medidas emergenciais de restrição 

e acessibilidade a determinados serviços públicos e provados cotidianos que devem ser 
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adotados pelo Estado e Municípios, enquanto durar a Calamidade Pública no âmbito do 

território do Estado. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º- Fica decretada ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA em saúde 

no Município de Inhaúma, em razão da pandemia de doença infecciosa viral respiratória 

causada pelo agente Coronavírus (COVID-19). 

 

§1° Fica dispensada a licitação para aquisição, bens, serviços e insumos 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus de que trata este Decreto, nos termos do Art. 4° 

da Lei Federal n° 13.979/2020. 

 

§2° A Secretaria Municipal de Saúde, deverá, com recurso do Tesouro 

Municipal, realizar os procedimentos necessários para a aquisição de insumos como a 

elaboração dos critérios para sua distribuição, para todos os órgãos que compõem a 

estrutura da Prefeitura Municipal de Inhaúma, visando cumprir as medias deste Decreto. 

 

Art. 2º- Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as atividades presenciais 

de educação escolar básica em todas as unidade da rede pública municipal de ensino. 

 

Parágrafo único: Durante o período de suspensão das atividades de educação 

escolar básica, e para fins de futura reposição, considera-se antecipado o uso de quinze 

dias do recesso do Calendário Escolar 2020, a contar de 23 de março de 2020. 

 

Art. 3º- Fica suspenso, no período de 23 a 31 de março de 2020, podendo ser 

prorrogado de acordo com avaliação periódica do quadro evolutivo dos riscos da doença 

no Município e no Estado, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos 
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comerciais no Município de Inhaúma, em razão da declaração do Estado de Calamidade 

Pública reconhecida pelo Decreto Estadual n° 47.891/2020 e da Deliberação n° 17/2020 

do Comitê Extraordinário COVID-19, em especial: 

 

I – eventos públicos e privados de qualquer natureza, em locais fechados ou 

abertos; 

II – atividades em feiras, inclusive feiras livres; 

III – bares, restaurantes e lanchonetes; 

IV – clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, casas de festas, 

sítios, clínicas de estética e salões de beleza; 

 V – igrejas e templos religiosos de qualquer culto e tradição espiritual. 

 

Parágrafo único – A suspensão de que trata o caput não se aplica: 

 

I – às atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos 

comerciais, desde que respeitadas as regras sanitárias e de distanciamento adequado entre 

os funcionários; 

II – à realização de transações comerciais por meio de aplicativos, internet, 

telefone ou outros instrumentos similares, nem aos serviços de entrega de mercadorias 

em domicílio ou, nos casos do inciso III, também para retirada em balcão, vedado o 

fornecimento para consumo no próprio estabelecimento. 

 

Art. 4º A suspensão de que trata o Art. 1° deste Decreto não se aplica aos 

seguintes estabelecimentos: 

 

I – farmácias; 

II – supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros; 

III – lojas de venda de alimentação para animais; 

IV – distribuidores de gás e de água mineral; 

V – padarias; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
 

CEP: 35.763-000ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.116.152/0001-10-      Inscrição Estadual: ISENTO 

 

PRAÇA EXPEDICIONÁRIO CLAUDOVINO MADALENO, 25 - CENTRO 

  FONE: (31) 3716-4201    

 

VI – postos de combustível; 

VII – velórios e funerárias. 

 

§1° Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão adotar as 

seguintes medidas de segurança: 

 

I – intensificar as ações de limpeza; 

II – disponibilizar álcool em gel aos seus clientes e colaboradores. 

 

§2° Recomenda-se que os estabelecimentos previstos no caput deste artigo 

evitem aglomerações de pessoas em seu interior, e o estabelecimento citado no inciso VII 

observe o limite máximo de 10 (dez) pessoas  por vez em seu interior. 

 

Art. 5º Fica autorizada a Vigilância Sanitária municipal e a Polícia Militar 

local, em conjunto com a Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19, encerrar 

atividades de estabelecimentos comerciais que estejam em desconformidade com o 

estabelecido no presente Decreto, bem como dissipar movimentação ou concentração de 

pessoas em locais onde se identifique o oferecimento de risco de propagação de infecção 

viral relativa ao Coronavirus – COVID – 19. 

  

Art. 6º Fica limitada a entrada e saída de pessoas e veículos ao município de 

Inhaúma, com exceção dos trabalhadores da área da saúde, concessionárias de 

fornecimento de energia elétrica, veículos de transporte de alimentos para abastecer os 

supermercados e de medicamentos para as farmácias. 

 

§1° Essas medidas serão adotadas com auxílio da Polícia Militar e Guarda 

Civil, com fechamento dos acessos ao município e abordagem das pessoas e veículos, 

solicitando, sempre que possível, retorno a sua origem, dando orientações de isolamento. 
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§2° O disposto no caput deste artigo não se aplica a pessoas que, 

comprovadamente, residam no município de Inhaúma e trabalham em outra cidade, e 

pessoas que não residem no município, mas possuem propriedade aqui localizada. 

 

§3° O prazo de funcionamento dessas barreiras será inicialmente de 10 dias, 

a contar da publicação desse decreto. 

 

Art. 7° A Comissão Gestora de Prevenção ao COVID-19 deverá viabilizar 

medidas para vacinação de idosos contra o vírus Influenza A - subtipo H1N1, em 

domicílio, deliberando acerca do cronograma de trabalho, indicando os profissionais que 

irão realizar a vacinação e as medidas de prevenção a saúde desses profissionais. 

 

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 23 de Março de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 


