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DECRETO Nº 014/2020 

REFORÇA MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19 E 

DISPÕE ACERCA DO FUNCIONAMENTO DE  

SERVIÇOS E BENS PÚBLICOS E PRIVADOS 

COTIDIANOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

INHAÚMA 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,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º – O expediente interno das repartições públicas municipais e suas 

secretarias, será cumprido por meio de revezamento dos servidores e empregados 

públicos, na medida em que cada setor deverá manter pelo menos 1 (um) servidor 

trabalhando em todos os dias da semana, evitando aglomerações, de segunda a sexta-feira, 

de 08h00min as 12h00min, com uso obrigatório de máscaras conforme determinado pelo 

Decreto de n° 013/2020, para continuidade dos serviços públicos básicos. 

 

Art. 2º - A solicitação para emissão de notas fiscais será realizado 

preferencialmente via e-mail, fornecendo todas as informações necessárias a emissão do 

documento fiscal. 

 

Art. 3º – Os estabelecimentos funerários deverão respeitar o tempo máximo 

de 1 (hora) para realização dos velórios, respeitando ainda a quantidade máxima de 10 

pessoas por vez em seu interior, conforme determinando pelo Art. 4°, § 2° do Decreto 

Municipal de n° 008/2020. 
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Art. 4º – Todos os estabelecimentos comerciais que não se aplica a suspensão 

das atividades, conforme disposto no Art. 3° do Decreto n° 008/2020. Alterado pelo 

Decreto n° 010/2020, deverão obrigatoriamente disponibilizar álcool em gel ou local para 

assepsia das mãos, além da utilização de máscaras. 

 

Parágrafo primeiro: O descumprimento de qualquer das determinações 

estabelecidas nos Decretos Municipais, sujeitará o infrator a multa de no mínimo 

R$100,00 (cem reais) e no máximo R$500,00 (quinhentos reais) e a cassação do Alvará 

de Localização e Funcionamento por 60 (sessenta dias), sem prejuízo das 

responsabilizações civil e criminal cabíveis. 

 

Parágrafo segundo: Em caso de reincidência a  multa será agravada em 30% 

(trinta por cento) do valor da multa dada anteriormente. 

 

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Inhaúma/MG, 22 de abril de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 


