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DECRETO Nº 062/2022 

 

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIO 

DA MÁSCARA EM ESTABALECIMENTOS E 

SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 

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 boletim de acompanhamento do COVID-19 apresentou 

aumento significativo de notificações de casos suspeitos do vírus na última semana; 

 

CONSIDERANDO que as regras relacionadas à matéria poderão ser alteradas a qualquer 

tempo, mediante análise técnica.  

 

DECRETA: 

 

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

ou cobertura facial sobre o nariz e a boca, em ambientes abertos e fechados, nos seguintes 

locais e circunstâncias: 

 

I - aos usuários e profissionais nos estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, 

da rede pública ou privada;  

 

II - aos profissionais que manuseiam alimentos em estabelecimentos de qualquer 

natureza;  

 

III - às pessoas sintomáticas, positivas (independente de sintomas) ou que tiveram contato 

com caso positivo. 
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§2º - A pessoa diagnosticada com a doença do COVID-19, que caso 

descumpra a medida de isolamento será conduzida pela autoridade policial e responderá 

pelo crime de perigo de contágio de doença grave, conforme disposto no art. 131 do CP, 

além das penas dispostas no art. 268 do Código Penal.  

 

Art. 2º - Fica proibida a realização de velório se a causa da morte for o Covid-

19. 

  

Art. 3° - Outras medidas poderão ser estabelecidas, até mesmo o retorno do 

uso obrigatório de máscaras, considerando a evolução do quadro epidemiológico no 

Município de Inhaúma, bem como as deliberações e determinações do Ministério da 

Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de 

Saúde.  

 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial o Decreto nº 052/2022 de 04 de outubro de 2022. 

 

Inhaúma/MG, 22 de novembro de 2022. 

 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 

LUCIANA DOS REIS 

Secretária Municipal de Saúde 

 


