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DECRETO Nº 070 DE 17 DEZEMBRO DE 2020.  

 

 

DISPÕE SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS E REPRESSIVAS AO CONTÁGIO 

DE COVID-19 E ATENDIMENTO A 

RECOMENDAÇÃO N° 03/2020 DA 7ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA DE SETE LAGOAS 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, 

 

CONSIDERANDO que o Município de Inhaúma foi reclassificado nas fases de abertura 

das macrorregiões de saúde previstas no Plano Minas, na qual consta a regressão de fase 

da Macrorregião Central do Estado para a Onda Amarela;  

 

CONSIDERANDO que foi emitida pela 7ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas, no dia 

16 de dezembro de 2020, Recomendação N° 03/2020, onde recomenda aos prefeitos das 

cidades Sete Lagoas, Fortuna de Minas, Funilândia, Santana de Pirapama, Baldim, 

Jequitibá, Cachoeira da Prata e Inhaúma, procedam à adoção de medidas administrativas 

em caráter de urgência para suspender, cassar e cancelar autorizações e alvarás sanitários 

para eventos e atividades públicas e privadas de cultura, teatro, cinema, shows, festas, 

festivais, boates, casas de show, bares, “baladas” e similares, a fim de controlar a 

pandemia do novo Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO ainda a evolução do número de casos contaminados com o Covid-19 

no Município de Inhaúma, que nesta data conta com 127 casos confirmados; 
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DECRETA: 

 

Art. 1° - Fica permanentemente proibido eventos de qualquer natureza, pública 

ou privada, em locais públicos ou privados, bem como qualquer tipo de festas, 

festividades, reuniões, confraternizações em boates, casas de show, sítios, bares, 

residências particulares ou de qualquer outra atividade festiva, recreativa e de lazer que 

gerem aglomerações e condições favoráveis para transmissão do novo Coronavírus. 

 

§1° - Eventuais autorizações ou alvarás sanitários já concedidos para eventos, 

festas, festividades, ficam suspensos, cancelados e cassados por tempo indeterminado. 

 

§2° - Fica suspenso ainda, a concessão de novos alvarás e autorizações para 

eventos.  

 

Art. 2° - No período de véspera de festas de fim de ano e férias, deverá ser 

intensificada a fiscalização em todo o Município de Inhaúma, zona urbana e rural, a fim 

de assegurar o cumprimento de isolamento social pela população, e sendo necessário, a 

autuação dos estabelecimentos comerciais, que estiverem descumprindo os normativos 

estabelecidos nos decretos municipais. 

 

Art. 3° - O estabelecimento comercial que descumprir qualquer das 

determinações deste Decreto, bem como das demais normas de segurança sanitária 

estabelecidas pelo Município de Inhaúma, ficará sujeito a aplicação das multas 

estabelecidas no Art. 4° do Decreto n° 014/2020. 

 

Art. 4° - Fica designada equipe para intensificar as fiscalizações para 

cumprimento dos normativos estabelecidos neste decreto, bem como aquelas 

determinadas pelo Decreto n° 068/2020, inclusive em regime de plantões diários: 

 

I – Guarda Civil Municipal; 
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II – Vigilância Sanitária; 

 

III – Secretária Municipal de Saúde; 

 

IV – Setor de Comunicação. 

 

Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Saúde deverá estabelecer escala de 

trabalho para fiscalização da equipe designada no caput deste artigo, garantindo a atuação 

em todos os turnos (manhã, tarde e noite). 

 

Art. 5° - A Guarda Civil Municipal, em cooperação com os vigilantes da 

Secretaria Municipal de Saúde, ficarão designados a realizar rondas para fiscalização no 

período noturno. 

 

§1° - A Guarda Civil Municipal deverá utilizar ainda o sistema de 

videomonitoramento do sistema de segurança do município, para identificação de festas 

clandestinas e/ou qualquer tipo de aglomerações. 

 

§2° - Deverá a Guarda Civil atuar para dispersar aglomerações em locais 

públicos ou privados, inclusive nos estabelecimentos comerciais que estejam em 

desconformidade com as regras de segurança sanitária e do presente decreto, promovendo 

ainda se for necessário, o encerramento das atividades e fechamento do comércio. 

 

§3° - Em caso de resistência por parte de cidadãos ou dos comerciantes, poderão 

utilizar poder de polícia e se necessário, contatar imediatamente a Polícia Militar local 

para lavratura de Boletim de Ocorrência, sobre eventual crime praticado pelos 

proprietários de estabelecimentos comerciais ou organizadores de evento. 
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Art. 7° - Deverá ser disponibilizado a população, contato para “Disque 

Denúncia”, inclusive com opção de aplicativo de  mensagens, para recebimento de 

denúncias. 

 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário e em especial o artigo 6° do Decreto n° 68 de 10 de dezembro 

de 2020. 

 

Inhaúma/MG, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 


