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DECRETO Nº 013/2020  

TORNA OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS COMO 

MEIO DE PREVENÇÃO AO COVID-19 DURANTE A 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO 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 que o Decreto Municipal nº 08, de 23 de março de 2020 que decretou 

situação de calamidade pública no Município de Inhaúma/MG em razão da necessidade 

de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da 

população contra o Coronavírus – COVID-19; 

CONSIDERANDO, a Lei n° 23.636 de 17 abril de 2020, que dispõe sobre o uso 

obrigatório de máscaras de proteção e outros recursos necessários à prevenção da 

disseminação do Coronovírus causador da COVID-19 nos órgãos, entidades, 

estabelecimentos e serviços que menciona; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde orienta a produção de modelos simples 

de máscaras de pano, que também funcionam como barreiras na propagação da doença 

do COVID-19. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º – A partir de 23 de abril de 2020, e por tempo indeterminado, torna-se 

obrigatório o uso de máscaras de proteção caseira a todos os funcionários, servidores e 

colaboradores que prestem atendimento ao público nos órgãos e secretarias da 

administração pública, nos estabelecimentos industriais, comerciais, bancários e nas 

instituições de longa permanência para idosos em funcionamento no Município de 

Inhaúma, nos termos da Nota Informativa n° 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS do 

Ministério da Saúde. 
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Art. 2º - O disposto neste decreto aplica-se também aos prestadores de 

serviços de transporte individual e coletivo e passageiros. 

Parágrafo único: Os serviços de transporte individual e coletivo de 

passageiros deverão ainda, respeitar o número máximo de 3 (três) passageiros por veículo, 

e realizar a higienização do veículo ao final de cada viagem. 

Art. 3º – Os órgãos, entidades e estabelecimentos comerciais a que se refere 

o art. 1°, disponibilizarão para os consumidores e usuários dos seus serviços recursos 

necessários a higienização pessoal, como medida de prevenção da transmissão do 

Coronavírus causador da COVID-19. 

Art. 4º – O descumprimento do disposto neste decreto acarretará o 

recolhimento e a suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento, por um período 

de 60 (sessenta) dias, além da responsabilização civil e penal nos termos da legislação 

vigente. 

Art. 5º – Recomenda-se a toda população o uso de máscaras caseiras ou de 

qualquer outro tipo, em todos os espaços públicos, estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços do Município. 

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

 

Inhaúma/MG, 22 de abril de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 


