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DECRETO Nº 031/2022  

 

DISPÕE SOBRE O RETORNO OBRIGATÓRIO DO 

USO DE MÁSCARAS NOS LOCAIS EM QUE 

MENCIONA NO 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; 

 

CONSIDERANDO o registro no aumento de casos positivos do Covid-19 no Município 

de Inhaúma; 

 

CONSIDERANDO que o Estado de Minas Gerais atribuiu aos Municípios a 

discricionariedade para decidirem sobre o uso ou não das máscaras; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica restabelecido a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção 

ou cobertura facial sobre o nariz e a boca, em todos os ambientes fechados, públicos ou 

privados no âmbito do Município de Inhaúma. 

 

Parágrafo único: Fica recomendado o uso de máscaras em ambientes 

abertos. 

 

Art. 2º - O descumprimento das determinações constantes neste decreto, 

sujeitará o infrator a multa de no mínimo R$100,00 (cem reais) e no máximo R$500,00 

(quinhentos reais) de acordo com a gravidade apontada pelo agente fiscalizador, bem 
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como se for o caso, a cassação do Alvará de Localização e Funcionamento por 30 (trinta) 

dias, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal cabíveis. 

 

§1°. Em caso de reincidência, a multa será agravada em 30% (trinta por cento) 

do valor da multa da anteriormente. 

 

§2°. Incorre nas mesmas penas, naquilo que lhe for aplicável, os proprietários de 

imóveis que descumprirem este Decreto, ainda que em âmbito privado, tais como 

residências, sítios, fazendas, em que seja averiguada a ocorrência de aglomeração de 

pessoas. 

 

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Inhaúma/MG, 21 de junho de 2022. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
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Secretária Municipal de Saúde 

 


