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DECRETO Nº 054/2020 

 

DISPÕE SOBRE A LIBERAÇÃO DE EVENTOS 

SOCIAIS/ENTRETENIMENTO NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE INHAÚMA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JUNIOR, Prefeito Municipal de Inhaúma/MG, 

no uso das suas atribuições e de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 

014/2013, art. 294; 

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Lei Federal 13.979, 

de 06 de fevereiro de 2020, a qual trata de medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus (Covid-19); 

CONSIDERANDO que o Município, por meio do Decreto nº 008/2020, 

decretou estado de calamidade pública, até o dia 31 de dezembro de 2020 em decorrência 

da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19; 

CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos 

I e II da Carta da Republica, têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de 

interesse local, podendo, inclusive, suplementar a legislação federal e a estadual; 

CONSIDERANDO a deliberação do comitê extraordinário Covid-19 n° 

89/2020, do dia 23/9/2020, onde o Governo do Estado de Minas Gerais divulgou que “as 

cidades das macrorregiões em onda verde do Programa “Minas Consciente” poderão 

reabrir suas escolas a partir de 5 de outubro, gerando inúmeras dúvidas na população, e 

que referida deliberação concede autonomia a Administração Municipal para que 

normatize a situação; 
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CONSIDERANDO, que a Comissão Gestora de Prevenção do COVID-

19 em reunião extraordinária ocorrida em 03 de novembro de 2020, fez nova análise da 

situação epidemiológica do Município de Inhaúma e também da situação dos leitos de 

UTI do Município de Sete Lagoas, que é o município de referência, verificando a 

possibilidade da retomada de algumas atividades de entretenimento no município, 

mediante protocolo específico de prevenção; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica permitido no âmbito do Município de Inhaúma, a realização de 

eventos sociais/entretenimento públicos ou privados, no âmbito do setor de alimentação, 

esportes, hotelaria, bares e restaurantes. 

 

Parágrafo Único. Consideram-se eventos sociais/entretenimento, para fins 

deste Decreto, a utilização de música ao vivo, “happy hour” e similares.  

 

Art. 2°. A permissão dos eventos/entretenimento preconizados no artigo 

anterior ficam condicionados ao seguinte: 

 

I – Redução de 30% da capacidade do local onde será realizada o evento; 

II - Triagem na entrada para higienização das mãos com álcool em gel e 

aferição de temperatura; 

III – Ambiente para permanência sentada. Distanciamento entre as mesas de 

no mínimo 1,5m. 

IV - Proibido agrupar mesas que resulte acima de 8 assentos. 

Preferencialmente que sejam coabitantes.  

V - Uso obrigatório de máscara ao se deslocar dentro do ambiente (ir ao 

banheiro/caixa). Permitido retirar a máscara no momento de consumo; 

VI - Proibido espaço (pista/área) de dança. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
 

CEP: 35.763-000   ESTADO DE MINAS GERAIS 

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

 

PRAÇA EXPEDICIONÁRIO CLAUDOVINO MADALENO, 25 - CENTRO 

  FONE: (31) 3716-4201    

 

Parágrafo Único. O responsável pelo estabelecimento deverá formalizar 

através de ofício ao agente sanitário, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, 

requerimento para a realização do evento comprovando o atendimento das medidas 

estabelecidas neste Decreto, bem como na legislação municipal concernente à matéria.  

 

Art. 3º. Fica vedada a realização de qualquer outro evento/entretenimento 

que não atenda o protocolo apresentado no presente Decreto.  

 

Art. 4º. A autorização constante deste Decreto poderá ser reavaliada, levando 

em consideração os índices do controle epidemiológico na região e a orientação da 

Comissão Gestora de Prevenção do COVID-19.  

 

Art. 5º. Ficam reiteradas todas as medidas adotadas nos Decretos Municipais 

anteriores, não excepcionadas por este Decreto. 

 

Art. 6°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário, especialmente o Art. 3° do Decreto n° 006/2020, 

os Arts. 3°, 4°, 5° e 6° do Decreto n° 008/2020, o Art. 10 do Decreto n° 026/2020, os 

Arts. 4°, 5°, 6° e 7° do Decreto n° 028/2020 e o Art. 2° do Decreto n°  029/2020. 

 

Inhaúma/MG, 05 de novembro de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTODIO SILVA JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 


