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DECRETO N.º 010/2.020 DE 17 DE MARÇO DE 2.020. 
 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19), e dá outras providências.  

 
JOSÉ SIVIRINO DA SILVA, Prefeito Municipal de Indaiabira, Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições e na forma da legislação em vigor, etc.,  
 
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 
de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus (COVID-19);  
 
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 
fim de evitar a disseminação da doença no Município de Indaiabira,  
 
DECRETA:  
 
Art. 1º - As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no 
âmbito do Município de Indaiabira/MG, ficam definidas nos termos deste 
Decreto.  
 
Art. 2º - Ficam suspensos, no âmbito do Município de Indaiabira/MG, pelo prazo 
de cinco dias, prorrogáveis por igual período:  
 
I - eventos, de qualquer natureza, com aglomeração de pessoas; 
II - atividades educacionais e esportivas em todas as escolas da rede de ensino 
público, e em demais espaços/recintos públicos, a partir de 18 de março de 
2020;  
III – atendimento ao público em todos os órgãos da administração pública, 
exceto em serviços da área da saúde e caso de extrema necessidade; 
IV – viagens de servidores a serviço do município. 
 
Art. 3º - Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas 
a distância mínima de dois metros entre elas.  
 
Art. 4º - As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 
momento, mesmo antes do prazo estipulado no art. 2º.  
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Prefeitura Municipal de Indaiabira, aos 17 de março de 2.020. 
 
 

JOSÉ SIVIRINO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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DECRETO N.º 011/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 
DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO 
DE INDAIABIRA E CRIA CENTRO DE OPERAÇÕES 
EMERGENCIAIS EM SAÚDE PÚBLICA COE-19.  

 
O Prefeito Municipal de Indaiabira, JOSÉ SIVIRINO DA SILVA, no uso de suas 
atribuições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, e,  
 
Considerando que o inciso III do art. 5º da Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, estabelece que um dos objetivos do Sistema Único de Saúde é prestar 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas;  
 
Considerando o reconhecimento de Pandemia, pela Organização Mundial de 
Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo 
agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipificado 
pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com o n.º 1.5.1.1.0, nos termos 
da IN/MI n.º 02/16;  
 
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, publicada no Diário Oficial da União em 4 
de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN)”, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-2019); 
 
Considerando que o Estado de Minas Gerais, através do Decreto n. 113, de 12 
março de 2020, declara “Situação de Emergência em Saúde Pública” em razão de 
surto de doenças respiratórias - 1.5.1.10 - Coronavírus e dispõe sobre as medidas 
para seu enfrentamento;  
 
Considerando que o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (COVID-19), elaborado pelo Centro de Operações de 
Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, datado de fevereiro de 
2020, estabelece o nível de “alerta” para resposta às ameaças atuais representadas 
pelo COVID-19;  
 
Considerando que toda medida adotada pelo poder público diante do quadro 
atual de infecções pelo COVID-19 deve ser proporcional e restrita aos riscos 
vigentes.  
 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º. Fica decretada Situação de Emergência em Saúde Pública, no Município de 
Indaiabira, em razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial de 
Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo 
agente etiológico Novo Coronavírus – SARS-CoV-2.  
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Art. 2º. A Secretaria Municipal de Saúde deverá seguir, dentre outras 
recomendações do Plano de Contingência Nacional, as seguintes recomendações 
em um plano local:  
 
I. Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos 
suspeitos para infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
II. Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação e 
monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme a definição de caso estabelecida, no devido 
sistema de informação orientado pelo MS se necessário contratação de pessoal ou 
terceiros;  
III. Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o 
aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde;  
IV. Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para 
permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão;  
V. Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta 
respiratória e higiene das mãos;  
VI. Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da 
rede de atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas e rotinas para o 
acolhimento, atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros;  
VII. Mobilizar os serviços hospitalares de referência para a preparação/atualização 
dos planos de contingência;  
VIII. Recomendar através da Vigilância Sanitária, Setor de Fiscalização e demais 
órgãos autorizadores do município, a não realização de eventos e ou festas 
públicas com aglomeração de pessoas, em especial eventos com presença de 
crianças e idosos; 
IX. Suspender agendamentos de exames/procedimentos e viagens para outros 
municípios, permanecendo somente os serviços ofertados a pacientes em 
tratamento oncológico e de hemodiálise. 
 
Art. 3º.  Os profissionais do quadro da saúde (médicos, enfermeiros, dentistas, 
psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, bioquímicos, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, agentes comunitários de 
saúde e de combate às endemias, fiscais sanitários, motoristas, recepcionistas, 
auxiliares de serviços gerais e qualquer outra categoria profissional do quadro 
assistencial ou administrativo) NÃO ESTÃO DISPENSADOS da prestação de seus 
serviços junto às unidades de saúde para o enfrentamento da pandemia COVID-19. 
 
§ 1º. Os profissionais mencionados no caput deste artigo estão sujeitos aos 
protocolos e plano de enfrentamento elaborado pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
§ 2. Ficam suspensas concessão de férias e/ou licenças, remuneradas ou não, aos 
profissionais da saúde do Município, enquanto perdurar o estado de emergência. 
 
Art. 4º. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de 
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus de que trata o presente 
Decreto, nos termos do art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  
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Art. 5º. Institui-se, por meio de Portaria Municipal, o Centro de Operações 
Emergenciais em Saúde Pública COE-19, de caráter deliberativo e com 
competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro 
epidemiológico do novo Coronavírus no município de Indaiabira, além de adotar e 
fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do 
contágio e o tratamento das pessoas afetadas.  
 
Art.6º. Ficam suspensos por trinta dias:  
 
I. os eventos culturais, esportivos, de capacitação, shows, cultos e demais 
manifestações religiosas, atividades de clubes de serviço e lazer, academias ou 
qualquer um outro que implique a aglomeração,  independente do número de 
pessoas, no município de Indaiabira;  
II. a participação em viagens oficiais de servidor do Poder Executivo que tenham 
como origem ou destino localidade em que houver a transmissão comunitária do 
agente Coronavírus (COVID-19), conforme declarado por autoridade pública 
competente;  
III. as oficinas desenvolvidas nos Centros de Referência em Assistência Social 
(CRAS).  
 
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado por ato do 
Chefe do Executivo, ouvindo o Centro de Operações Emergenciais em Saúde 
Pública COE-19, mediante o que dispuser a autoridade estadual competente.  
 
Art. 7º. O servidor que retornar de viagem de local em que houver transmissão 
comunitária do agente Coronavírus (COVID-19), conforme declarado por 
autoridade pública competente, fica impedido de se apresentar ao seu órgão ou 
entidade de trabalho por:  
 
I. quatorze dias corridos contados do retorno da viagem se apresentar sintomas 
característicos da doença;  
II. sete dias corridos contados do retorno da viagem se não apresentar sintomas 
característicos da doença.  
 
Parágrafo Único. O servidor deverá comunicar prontamente a situação a sua chefia 
imediata, que determinará as medidas necessárias para, sendo possível, viabilizar a 
realização do trabalho remoto, sem prejuízo da remuneração.  
 
Art. 8º. Fica determinado aos passageiros oriundos de Cidades/Estados que estão 
na lista dos locais em que foi comprovada transmissão comunitária do agente 
Coronavírus (COVID-19), a permanência em isolamento por quatorze dias corridos 
contados do retorno da viagem, se apresentar sintomas característicos da doença, 
sendo que, caso esteja assintomático, o isolamento deverá ser mantido pelo 
período de sete dias após seu retorno.  
 
Parágrafo Único. O descumprimento das orientações previstas no caput ensejará no 
acionamento da Polícia Militar para tomar as medidas cabíveis. 
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Art. 9º. Os Bares, Restaurantes e similares deverão incentivar o atendimento através 
de entrega na residência dos consumidores, mantendo o atendimento presencial 
apenas se respeitado a distância mínima de 2 (dois) metros de cada mesa, em 
ambiente com climatização natural e com as portas e janelas completamente 
abertas.  
 
§1º. Os estabelecimentos referidos no caput do presente artigo deverão fornecer 
toalhas de papel, álcool em gel ou sabonete líquido para os consumidores.  
§2º. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas 
previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos 
termos previstos em Lei.  
§ 3º. O horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais será permitido 
somente até as 21:00 horas, por tempo indeterminado. 
 
Art. 10. Todos os eventos festivos municipais de cunho cultural ou religioso, ficam 
temporariamente suspensos, bem como interrompidas, por tempo indeterminado, 
as feiras livres em âmbito municipal. 
 
Parágrafo Único. Ficam proibidas, por tempo indeterminado, a entrada e 
comercialização de produtos por vendedores ambulantes advindos de outras 
regiões, no Município. 
 
Art. 11. Ficam suspensas as aulas das escolas da rede municipal de ensino, bem 
como o funcionamento dos Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, por 
tempo indeterminado, a fim de que se desenvolvam ações para minimizar o risco 
de propagação do agente Coronavírus (COVID-19).  
 
§2º. O aluno que porventura retorne de viagem de local em que houver transmissão 
comunitária do agente Coronavírus (COVID-19), conforme declarado por 
autoridade pública competente deverá se ausentar das aulas:  
 
I. por quatorze dias corridos contados do retorno da viagem se apresentar sintomas 
característicos da doença;  
II. por sete dias corridos contados do retorno da viagem se não apresentar sintomas 
característicos da doença.  
 
§4º. Caso seja necessário o afastamento do aluno, poderá ser solicitado a 
realização das atividades escolares em sua casa, a fim de que não se prejudique a 
sua formação escolar.  
 
Art. 12. Em caso de manifestação dos sintomas conhecidos e associados ao vírus 
em pessoas que retornaram de localidades em que houver transmissão comunitária 
do agente Coronavírus (COVID-19) ou que tenham tido contato com pessoas que 
estiveram nestes locais, deverão acionar a Secretaria Municipal de Saúde através 
dos telefones (38) 997429694 ou Centro de Saúde (principal referência) (38) 99990-
7360 para que a equipe responsável compareça a residência do mesmo, evitando-
se a assim o seu comparecimento às Unidades de Saúde da Família ou Centro de 
Saúde. 
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Art. 13. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto 
correrá em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do 
Município.  
 
Art. 14. Fica determinado que os setores responsáveis pela limpeza das instalações 
públicas implementem esforços para manter a plena higiene das instalações, 
notadamente locais onde haja contato de pessoas.  
 
Art. 15.  As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas e alteradas 
a qualquer momento.  
 
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 
perdurar o estado de emergência causado pelo Coronavírus, responsável pela 
Pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde.  
 

Dê-se ciência e publique-se. 
 

Prefeitura de Indaiabira (MG), em 18 de março de 2020. 

 

 

JOSÉ SIVIRINO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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12 DR FABIO COVID COMPLEMNTAÇÃO 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 013, DE 31 DE MARÇO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO AO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS – SARS-
COV-2, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
INDAIABIRA/MG. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDAIABIRA, Estado de Minas Gerais, 
JOSÉ SIVIRINO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei 
Orgânica Municipal e legislação vigente e, 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO que o Município de Indaiabira já decretou 
Situação de Emergência em Saúde Pública, através do Decreto Municipal nº 
011/2020, em virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID19, 
causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-COV-2;  

CONSIDERANDO que medidas mais eficientes de prevenção 
devem ser adotadas como forma de evitar a propagação do referido vírus 
no município; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de funcionamento de 
alguns estabelecimentos comerciais, de maneira a reduzir os impactos 
econômicos causados pela pandemia; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica mantida a suspensão dos serviços considerados não 
essenciais no Município de Indaiabira/MG. 

§1º. Não se incluem na proibição de funcionamento:  

I – farmácias, drogarias e lojas de produtos médicos 

hospitalares;  
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II – supermercados, mercados, mercearias, açougues, 

hortifrutigranjeiros e quitandas;  

III – lojas de conveniência;  

IV – petshops, lojas de venda de alimentação para 

animais e produtos médicos veterinários;  

V – distribuidoras de água mineral e/ou gás;  

VI – padarias;  

VII – postos de combustíveis;  

VIII – oficinas mecânicas, casas de peças e lava-jatos; 

IX – serralherias, marmorarias, fábricas de cerâmica e lojas 

de materiais de construção; 

X – agências bancárias e similares e lotéricas.  

XI – a prestação de serviços médicos, nos termos do 
protocolo do ministério da saúde e deliberação local; 

XII – a prestação de serviços laboratoriais na área da 
saúde, somente para atendimento de gestantes e casos 
urgentes: 

XIII – a prestação de serviços de clínicas médico 
veterinárias;  

XIV – a prestação de serviços contábeis, em ambiente 
arejado e circulação de ar ambiente; 

XV – a prestação de serviços odontológicos urgentes;  

XVI – a prestação de serviços relacionada ao cuidado de 
idosos, crianças e pessoas com deficiência;  

XVII – serviços relativos à construção civil; desde que 
mantido 2 metros entre os trabalhadores e 
obrigatoriamente seguir as demais normas sanitárias de 
prevenção à disseminação ao coronavírus;  

XVIII – serviços relacionados à limpeza, saneamento e 
congêneres, somente mediante a utilização dos 
equipamentos de proteção individual – EPIs; 

XIX – serviços relacionados à guarda e vigilância;  
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XX – serviços relacionados ao setor bancário ou 
financeiro, incluído os relacionados aos mercados de 
capitais;  

XXI – serviços de transporte de pessoas e cargas (inclusive 
táxi privado), desde que não exceda a metade da 
capacidade de passageiros sentados, devendo observar 
as normas sanitárias como: a) realização de limpeza 
minuciosa diária dos veículos, com utilização de produtos 
de assepsia que impeçam a propagação do vírus; b) 
higienização do sistema de ar-condicionado; c) 
manutenção de janelas destravadas e abertas de modo 
a possibilitar a plena circulação de ar;  

XXII – serviços funerários, respeitadas as regras para 
funcionamento; 

XXIII – serviços de chaveiro; 

XXIV – serviços relacionados à manutenção de 
informática, de telefones, de telefonia e internet; 

XXV – serviços relacionados à gestão e manejo dos 
resíduos sólidos, incluindo-se a reciclagem; 

 XXVI – serviços postais; 

XXVII – outros serviços essenciais, assim considerados pela 
autoridade competente do Poder Executivo.  

§2º. Os bares, restaurantes e similares poderão funcionar mediante 
serviços de entrega em domicílio, proibindo expressamente o consumo de 
alimentos e bebidas em seu interior e exterior; 

§3º. Fica determinado que os velórios que se realizarem no 
Município de Indaiabira deverão observar as seguintes normas: 

I – duração máxima de 6 (seis) horas; 

II – permitir o acesso de, no máximo, 10 (dez) pessoas por 
vez;  

III - manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as 
pessoas; 

§4º. Fica suspenso todo velório de pessoas suspeitas ou 
diagnosticadas com o COVID-19; 
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Art. 2º. Os estabelecimentos comerciais e atividades em 
funcionamento no município deverão adotar as seguintes medidas como 

forma de prevenir a disseminação do coronavírus: 

I – intensificar ações de limpeza; 

II – disponibilizar produtos antissépticos aos seus clientes; 

III – divulgar informações acerca do COVID-19 e das 

medidas de prevenção e enfrentamento; 

IV – manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre as 

pessoas; 

V – tomar medidas para evitar aglomeração de pessoas 
em seu interior, restringindo ao menor número de pessoas 
no local, até o máximo de 05 (cinco) pessoas por vez 
para realização de atendimento, devendo o proprietário 

fazer a devida fiscalização; 

VI – disponibilizar máscaras de proteção e outros 
equipamentos de proteção necessários para os 
funcionários que trabalham diretamente com o 

atendimento ao público. 

Art. 3º. Compete aos órgãos de fiscalização municipal e às 
autoridades sanitárias a fiscalização de estabelecimentos, entidades e 
empresas, públicas ou privadas, acerca do cumprimento das normas 

estabelecidas neste decreto. 

Parágrafo Único. Em caso de descumprimento das medidas 
descritas no presente decreto, poderá acarretar o fechamento total do 
estabelecimento, por tempo indeterminado. 

Art. 4º. O transporte intermunicipal de pacientes realizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde será exclusivo à pacientes da oncologia e 
hemodiálise, exceto casos de emergências. 

Art. 5º. As pessoas com suspeita de contaminação, assim definidas 
através de notificação à Secretaria Municipal de Saúde, deverão 
permanecer em quarentena, restritos à sua residência, pelo período mínimo 
de 14 (quatorze) dias ou período maior, acaso permaneçam os sintomas. 

Art. 6º. Os cultos e demais manifestações religiosas poderão ocorrer 
com a presença de no máximo 10 (dez) pessoas, desde que mantido o 
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distanciamento mínimo de 2 metros entre os presentes e obrigatoriamente 
seguir as demais normas sanitárias de prevenção à disseminação ao 
coronavírus, especialmente a limpeza dos bancos e todos os instrumentos 
utilizados na celebração com produtos de assepsia que impeçam a 
propagação do vírus. 

Art. 7º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.  

Art. 8º. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Prefeitura Municipal de Indaiabira/MG, 31 de março de 2020. 

 

 

JOSÉ SIVIRINO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 016, DE 06 DE ABRIL DE 2020. 

"Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 

Extraordinário no exercício financeiro de 2020, e 

dá outras providências." 

O Prefeito Municipal de Indaiabira no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 

que dispões sobre as medidas para enfrentamento de emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrentes da pandemia do Coronavírus; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declara 

emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do 

Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 013/2020 que declara situação de 

calamidade pública no município de Indaiabira, em decorrência do 

Coronavírus; 

DECRETA: 

Art. 1°. Ficam abertos na execução orçamentária de 2020, créditos 

extraordinários no valor de R$ 26.911,75 nas seguintes dotações orçamentárias: 

08 – SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 

01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

02 - SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA 

10.301.0014.2118 – Ações de Enfrentamento ao COVID 19  

31900000- Aplicações Diretas     Fonte 154 Valor R$ 10.000,00 

33900000 – Aplicações Diretas                           Fonte 154 Valor R$ 16.911,75 

Total .................................................................................................... R$ 26.911,75 

Art. 2º. Fica o serviço de contabilidade autorizado a promover as adequações 

necessárias na Lei Municipal nº 378/17– Plano Plurianual do Município de Indaiabira, para 

o quadriênio 2018 a 2021, acrescentando as seguintes alterações: 

Programa: 14 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE  
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Ação 2118 – Ações de Enfrentamento ao COVID 19 

Exercício Produto Unidade 

Medida 

Meta Física Meta Financeira 

 

2020 

 

PLENO FUNC. ATIVIDADE PERCENTUAL 100       R$ 26.911,75 

 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2020. 

 

 

JOSÉ SIVIRINO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 017, DE 17 DE ABRIL DE 2020 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O 

FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO 

MUNICÍPIO DE INDAIABIRA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Indaiabira, JOSÉ SIVIRINO DA SILVA, no uso de 

suas atribuições estabelecidas pelo Art. 85. I da Lei Orgânica Municipal, 

CONSIDERANDO o acompanhamento da disseminação do vírus no Município de 

Indaiabira, bem como a manutenção das atividades econômicas de maneira a 

minimizar o impacto financeiro; 

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilização das medidas de forma 

consciente justificando-se pelo impacto que vem causando no comércio deste 

município, bem como na manutenção das famílias que dependem diretamente 

dele; 

CONSIDERANDO a manifestação do Governador do Estado de Minas Gerais em 

apoiar os municípios mineiros que não possuem casos confirmados do novo 

Coronavírus a reabertura gradativa do comércio desde que mantidas as normas 

sanitárias vigentes, 

D E C R E T A: 

Art. 1º. A partir da publicação do presente decreto, fica autorizada a 

abertura parcial das atividades comerciais no Município de Indaiabira, seguindo 

as normas contidas no presente decreto. 

Art. 2º. Fica obrigado a todos os estabelecimentos comerciais 

essenciais, aqueles definidos no art. 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 

março de 2020 de Indaiabira à adoção das seguintes medidas,. 

I. intensificar as ações de limpeza; 

II. disponibilizar produtos antissépticos aos seus funcionários e 

clientes, devendo, em caso de qualquer sintoma gripal, determinar o isolamento 

social do mesmo; 
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III. intensificar a limpeza dos instrumentos de trabalho; 

IV. evitar o manuseio dos produtos pelos clientes, bem como 

fazer a devida assepsia daquilo que seja tocado; 

V. divulgar informações acerca do COVID-19 e das medidas de 

prevenção e enfrentamento ao vírus; 

VI.  limitar o atendimento à 02 (duas) pessoas por vez, respeitando o 

distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre elas e 01 (um) metro entre 

funcionário e cliente; 

VII. disponibilizar máscaras de proteção para os funcionários e 

colaboradores, sendo incentivado o uso de máscaras caseiras cobrindo 

totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto, nos termos da 

nota informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministério da SAÚde; 

VIII. controlar o fluxo de pessoas que estejam aguardando 

atendimento no exterior dos estabelecimentos, e que seja mantido o 

distanciamento de no mínimo 02 (dois) metros com marcadores visíveis, inclusive 

nas calçadas, caso necessário. 

Art. 3º. Os bares, restaurantes, lanchonetes, trailers e sorveterias 

poderão manter o seu funcionamento mediante serviço de entrega, 

exclusivamente em domicílio e retirada no balcão. 

   § 1º. Os restaurantes, excepcionalmente no horário de almoço 

compreendido entre as 11:00 e 14:00 Horas, poderão permitir o consumo de 

alimentos e bebidas em seu interior, sendo expressamente proibido o consumo 

de bebidas alcoólicas, mantendo o funcionamento com 50% de sua 

capacidade de mesas, limitado a 02 (duas) cadeiras em cada uma. 

§ 2º. Os bares e lanchonetes estão proibidos de permitir a circulação 

de pessoas no interior do estabelecimento e o consumo em seu interior, 

adjacências e vias públicas. 

 Art. 4º. Mercearias, açougues, hortifrútis e casas de material de 

construção deverão respeitar os seguintes limites durante o expediente: 
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§ 1º. Respeitar o limite máximo de 2 (duas) pessoas, sendo o 

estabelecimento responsável pelo controle de fluxo de pessoas internamente e 

daquelas que estejam aguardando atendimento na parte de fora do 

estabelecimento, respeitando a distância mínima de 02 (dois) metros entre elas. 

Art. 5º. As academias, estúdios de pilates e congêneres poderão 

funcionar com horário marcado, respeitado a distância mínima de 02 (dois) 

metros e o limite máximo de 05 (cinco) pessoas por horário. 

§ 1º. De modo a evitar a aglomeração de pessoas deverá ser fixado o 

limite de 50 minutos para a realização da atividade física por cada grupo. 

§ 2º. Entre cada grupo deverá ser respeitado o limite de 10 (dez) 

minutos para higienização dos equipamentos. 

§ 3º. Os bebedouros deverão ser devidamente isolados e 

recomendado aos usuários que levem sua própria garrafa de água. 

§ 4º. Deverá ser obrigatoriamente, disponibilizado frascos com álcool 

70% para higienização dos aparelhos antes e depois da prática dos exercícios. 

§ 5º. Os instrutores, professores e usuários deverão permanecer com 

máscaras de proteção que cubram nariz e boca.  

§ 6º. As pessoas maiores de 60 (sessenta) anos, as do grupo de risco e 

as que apresentem sintomas gripais deverão ser orientadas a não frequentar os 

referidos estabelecimentos. 

Art. 6º. Os serviços funerários deverão respeitar o que se segue: 

I. os funerais deverão ter duração máxima de 06 (seis) horas 

devendo ser restritos a presença de 10 (dez) familiares e amigos por vez, 

devendo ser disponibilizado álcool 70% para higienização das mãos. 

II. é recomendado o não comparecimento de pessoas que 

porventura apresentarem sintomas gripais. Caso compareçam deverão ser 

ofertadas às mesmas máscaras de proteção. 

III.  o serviço de traslado dos familiares poderá ser feito desde que os 

veículos circulem com metade da capacidade máxima de seus ocupantes, 
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devendo ser mantido distanciamento mínimo entre as pessoas. 

IV. os veículos de que trata este inciso deverão ser 

constantemente higienizados e os motoristas deverão disponibilizar álcool 70% 

aos ocupantes para higienização das mãos. 

Art. 6º. Os salões de beleza e barbearias poderão realizar o 

atendimento individualizado e com hora marcada, respeitando as seguintes 

normas: 

§ 1º. O uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual 

(máscaras e luvas) para o profissional, e quando possível fornecer aos clientes. 

§ 2º Ter, obrigatoriamente, disponível álcool 70% para assepsia de 

instrumental e objetos de uso constantes, bem como a higienização de mãos na 

impossibilidade de lavagem com água e sabão. 

§ 3º Intensificar a limpeza do local e equipamentos. 

Art. 7º. Os lava-jatos poderão prestar serviço individualizado e com 

hora marcada, tendo em vista que é obrigatório o uso de luvas e botas de 

borracha e máscaras faciais para o prestador do serviço. 

Art. 8º. Os estabelecimentos comerciais considerados não essenciais 

deverão respeitar os seguintes limites durante o expediente: 

§ 1º. Respeitar o limite máximo de 02 (duas) pessoas , sendo o 

estabelecimento responsável pelo controle de fluxo de pessoas internamente e 

daquelas que estejam aguardando atendimento na parte de fora do 

estabelecimento, respeitando a distância mínima de 02 (dois) metros entre elas, 

disponibilizando o uso de álcool gel 70º, e incentivando o uso de mascara. 

Art. 9º. Fica mantida a PROIBIÇÃO quanto a abertura dos mercados 

de Indaiabira e Barra da Alegria, como também as feiras livres em todo 

município. 

Art. 10.  Ficam proibidas por tempo indeterminado a 

comercialização de produtos por vendedores ambulantes advindos de outro 

município, sendo permitido apenas a comercialização de produtos alimentícios 
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por vendedores residentes no município, e com uso obrigatório de máscaras e 

álcool gel 70º. 

Art. 11. O transporte intermunicipal de pacientes realizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde será exclusivo a pacientes da oncologia e 

hemodiálise, exceto casos de emergência. 

§ 1º. Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde envolvidos no 

transporte e acompanhamento de pacientes para locais com transmissão 

comunitária do COVID-19, deverão permanecer, obrigatoriamente, em 

quarentena: 

I – sete dias caso não apresentem sintomas respiratórios; 

II – catorze dias caso apresentem quaisquer sintomas respiratórios. 

§  2º. Pacientes e acompanhantes que realizarem procedimentos, 

consultas e tratamentos deverão permanecer, obrigatoriamente, em 

quarentena: 

I – sete dias caso não apresentem sintomas respiratórios; 

II – catorze dias caso apresentem quaisquer sintomas respiratórios. 

§ 3º. Os motoristas e passageiros deverão utilizar equipamentos de 

proteção individual básicos, como máscaras e luvas durante as viagens. 

§ 4º. Os carros utilizados no transporte de pacientes, especialmente 

aqueles que fizerem viagens em áreas de transmissão comunitária, após o 

retorno, deverão ser lavados e higienizados com solução antisséptica. 

Art. 12. As pessoas notificadas como “suspeitas” de contaminação pelo 

COVID-19, assim definidas através  de notificação à Secretaria Municipal de Saúde, 

deverão permanecer em quarentena, restritos à sua residência, e se possível dos demais 

familiares, pelo período mínimo de 14  (catorze) dias ou período maior, caso permaneçam 

os sintomas, ressaltando a importância de manter as precauções recomendadas pelo 

Ministério da Saúde. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

Gabinete do Prefeito 
 

 

Praça Joaquim Capuchinho, 34 – Centro CEP 39536-000  -  Indaiabira-MG 
TeleFax: (38) 3824 9118  E-mail:  indaiabiramg@yahoo.com.br 

 
 

Art.  13.  Os cultos e demais manifestações religiosas poderão ocorrer com a 

presença de no máximo 10 (dez) pessoas, desde que mantido o distanciamento mínimo 

de 2 metros entre os presentes e obrigatoriamente, seguir as demais normas sanitárias de 

prevenção à disseminação ao Coronavírus, especialmente a limpeza dos bancos e todos 

os instrumentos utilizados na celebração com produtos de assepsia que impeçam a 

propagação do vírus. 

Art.  14. Fica  RECOMENDADO,  nos  termos  da  nota  informativa  nº  

3/2020- CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministério da SaÚDE, que na circulação de 

pessoas nas vias pÚBlicas sejam utilizadas máscaras caseiras cobrindo 

totalmente a boca e nariz e que estejam bem ajustadas ao rosto. 

Parágrafo  Único. Aos profissionais que  atuem  nos serviços  de sAÚde, 

é OBRIGATÓRIO o uso das máscaras cirÚrgicas, e fica RECOMENDADO aos 

demais servidores públicos municipais a utilização das mesmas. 

Art. 15. As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade e aqueles 

pertencentes ao grupo de risco, devem observar o distanciamento social, 

restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente 

necessárias, evitando transporte de utilização coletiva e outros com 

concentração próxima de pessoas, utilizando obrigatoriamente o uso de 

mascara. 

Art. 16. Fica mantida a proibição quanto a abertura de clubes de 

lazer, quadras esportivas, as práticas de atividades em grupo de qualquer 

modalidade,  nas ruas, praças pÚBlicas, campos de futebol,  e eventos 

particulares de qualquer natureza, exceto com familiares residentes no 

domicilio. 

Art. 17. Estão permitidos os serviços de transporte de pessoas e cargas 

(inclusive táxi privado), desde que seja realizada a triagem obrigatória de 

passageiros na barreira sanitária instalada as margens da rodovia LMG-602, na 

ida e na volta das viagens e devendo observar as normas sanitárias, como: 
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§ 1º. Os carros utilizados no transporte, deverão disponibilizar álcool 

gel 70º para assepsia das mãos, e após o retorno, deverão ser lavados e 

higienizados com solução antisséptica. 

§ 2º. Os condutores e passageiros deverão utilizar, obrigatoriamente, 

mascaras. 

Art. 18.  Em caso de manifestação dos sintomas conhecidos e 

associados ao vírus em pessoas que retornaram de localidades em que houver 

transmissão comunitária do agente Coronavírus (COVID-19) ou que tenham tido 

contato com pessoas que estiveram nestes locais, deverão acionar a Secretaria 

Municipal de Saúde através dos telefones (38) 997429694 ou preferencialmente 

no Centro de Saúde por meio do número (38) 999907360, para que a equipe 

responsável faça as orientações e acompanhamento necessários. 

Art. 19. A Prefeitura Municipal de Indaiabira emitirá termo de ciência a 

todos os estabelecimentos comerciais que se responsabilizam pela prática das 

normas contidas neste decreto. 

Art. 20. Fica determinado que todo o serviço de fiscalização 

pertinente ao cumprimento do presente Decreto será coordenado pela 

Secretaria Municipal de Saúde  e executado pelos  demais  órgãos fiscalizadores 

do município.    

Art. 21.  O descumprimento dos termos do presente decreto ensejará 

ao infrator a penalidade de interdição do estabelecimento comercial, e ainda 

sujeito a demais sanções penais previstas em lei. 

Art. 22. Ficam revogadas as disposições em contrário.  

Art. 23. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos enquanto perdurar o estado de emergência causado 

pelo Coronavírus (COVID – 19), podendo ser a qualquer momento alterado ou 

revogado em virtude de condição epidemiológica ocasionada pela 

contaminação por COVID-19 que o município possa enfrentar. 
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Dê-se ciência e publique-se. 

Prefeitura de Indaiabira (MG), em 17 de abril de 2020. 

 

 

JOSÉ SIVIRINO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO MUNICIPAL Nº 022, 20 DE MAIO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O 
FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL NO 
MUNICÍPIO DE INDAIABIRA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDAIABIRA, Estado de Minas Gerais, 
JOSÉ SIVIRINO DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO o acompanhamento da disseminação do vírus no 
Município de Indaiabira, bem como a manutenção das atividades 
econômicas de maneira a minimizar os impactos financeiros; 

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilização das medidas de 
forma consciente, justificando-se pelo impacto que vem causando no 
comércio deste município, bem como na manutenção das famílias que 
dependem diretamente dele; 

CONSIDERANDO a manifestação do Governador do Estado de 
Minas Gerais em apoiar os municípios mineiros que não possuem casos 
confirmados do novo Coronavírus a reabertura gradativa do comércio, 
desde que mantidas as normas sanitárias vigentes; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica determinado a todos os estabelecimentos comerciais, 
sejam considerados essenciais e não essenciais, no âmbito do Município de 
Indaiabira, à adoção das seguintes medidas para funcionamento: 

I – intensificar ações de limpeza; 

II – disponibilizar produtos antissépticos aos clientes e funcionários, 
devendo, em caso de qualquer sintoma gripal, determinar o isolamento 
social do funcionário por no mínimo 14(catorze) dias, bem como comunicar o 
caso à Secretaria Municipal de Saúde para monitoramento e proceder a 
notificação; 

III – intensificar a limpeza dos instrumentos de trabalho; 

IV – evitar o manuseio desnecessário dos produtos pelos clientes, 
bem como fazer a devida assepsia dos materiais de uso comum; 

V – divulgar informações acerca do COVID-19 e das medidas de 
prevenção e enfrentamento ao vírus; 
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VI – limitar o atendimento à 02 (duas) pessoas por vez, respeitando 
o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre elas e 01 (um) metro entre 
funcionário e cliente; 

VII – disponibilizar máscaras de proteção para os funcionários e 
colaboradores; 

VIII – controlar o fluxo de pessoas que estejam aguardando 
atendimento no exterior dos estabelecimentos, e que seja mantido o 
distanciamento de no mínimo 02 (dois) metros entre elas com marcadores 
visíveis, inclusive nas calçadas, caso necessário; 

IX – os funcionários e colaboradores deverão utilizar máscara de 
proteção facial durante todo expediente de trabalho, sendo proibido o 
atendimento de clientes sem o uso de máscara;  

X – somente permitir o ingresso em seus estabelecimentos de 
pessoas que estejam utilizando máscara de proteção facial, descartáveis ou 
confeccionadas em tecido, podendo ser fornecida pelo próprio 
estabelecimento, desde que respeitadas as regras sanitárias. 

Art. 2º. Os bares, restaurantes, lanchonetes, trailers e sorveterias 
poderão manter o seu funcionamento mediante serviço de entrega, 
exclusivamente em domicílio e retirada no balcão. 

§ 1º. Os restaurantes, poderão funcionar, excepcionalmente no 
horário de almoço compreendido entre às 11:00 e 14:00 horas, sendo 
expressamente proibido o consumo de bebidas  alcoólicas,  mantendo o  
funcionamento com 50%  de  sua capacidade de mesas, limitado a 02 
(duas) cadeiras em cada uma. 

§ 2º. Fica proibido o consumo de qualquer produto e/ou 
serviços no interior dos bares, lanchonetes e sorveterias, bem como nas 
adjacências. 

Art. 3º. Mercearias, açougues, hortifrútis e casas de material de 
construção deverão respeitar, durante o expediente, o limite máximo de 2 
(duas) pessoas por vez para atendimento, sendo o estabelecimento 
responsável pelo controle do fluxo de pessoas internamente e daquelas que  
estejam  aguardando  atendimento  na  parte  de  fora  do estabelecimento, 
respeitando a distância mínima de 02 (dois) metros entre elas. 

Art. 4º. As academias, estúdios de pilates e congêneres poderão 
funcionar com horário marcado, respeitando a distância mínima de 02 (dois) 
metros e o limite máximo de 05 (cinco) pessoas por horário, com as seguintes 
determinações: 
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I – evitar aglomeração de pessoas no ambiente, com limite de 50 
minutos para a realização da atividade física por cada grupo; 

II – higienizar os equipamentos após cada grupo de atividade, 
devendo respeitar o limite de 10 (dez) minutos entre um grupo e outro; 

III – recomendar aos usuários que levem sua própria garrafa de 
água; 

IV – disponibilizar, obrigatoriamente, frascos com álcool 70% para 
higienização dos aparelhos antes e depois da prática dos exercícios; 

V – determinar o uso de máscaras de proteção facial a todos os 
presentes no estabelecimento, especialmente aos funcionários, instrutores e 
usuários, sendo proibida a permanência sem a referida máscara de 
proteção; 

VI – orientar as pessoas do grupo de risco (maiores de 60 anos e/ou 
com comorbidades) e as que apresentem sintomas gripais a não frequentar 
os referidos estabelecimentos; 

Art. 5º. Os velórios e sepultamentos deverão respeitar as seguintes 
determinações: 

I – ter duração máxima de 06 (seis) horas, devendo ser restrito a 
presença de 10 (dez) familiares e amigos por vez, sendo obrigatória a 
disponibilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos; 

II – todos os presentes deverão utilizar máscaras de proteção facial; 

III – as pessoas do grupo de risco (maiores de 60 anos e/ou com 
comorbidades) e as que apresentem sintomas gripais deverão ser orientadas 
a não frequentar o velório; 

IV – o veículo utilizado no traslado deverá transportar apenas o 
motorista e o “de cujus”. 

Parágrafo Único. Fica expressamente proibido os velórios de 
pessoas suspeitas ou confirmadas com COVID-19. 

Art. 6º. Os salões de beleza e barbearias poderão funcionar 

somente com atendimento individualizado e com hora marcada, 

respeitando as seguintes normas: 

I – utilizar durante o atendimento os Equipamentos de Proteção 

Individual (máscaras e luvas), e quando possível fornecer aos clientes; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIABIRA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

  

Gabinete do Prefeito 
 

 

Praça Joaquim Capuchinho, 34 – Centro CEP 39536-000  -  Indaiabira-MG 
TeleFax: (38) 3824 9118  E-mail:  indaiabiramg@yahoo.com.br 

 
 

II – utilizar álcool 70% para assepsia de instrumentos e objetos de 

uso constante, bem como para higienização de mãos na impossibilidade de 

lavagem com água e sabão; 

III – intensificar a limpeza do local e equipamentos. 

Art. 7º. Os lava-jatos poderão prestar serviço individualizado e com 

hora marcada, com uso obrigatório de luvas, botas de borracha e máscara 

de proteção facial para o prestador do serviço. 

Art. 8º. Permanecem suspensas as aulas presenciais nas unidades 

educacionais do município, por tempo indeterminado. 

Art. 9º. Fica autorizada a reabertura do mercado de Indaiabira e 

Barra da Alegria, e o funcionamento das feiras livres, da seguinte forma: 

I – não será permitido o funcionamento de barracas no interior do 

mercado, assim compreendidas as instaladas nos dias de feira, devendo ser 

transferidas para a parte externa do mercado, mantendo a distância 

mínima de 4 metros uma da outra; 

II – as bancas já existentes e instaladas no interior do mercado 

poderão funcionar, mantendo a distância minima de 4 metros uma da 

outra;  

III – todos os vendedores e usuários deverão utilizar, 

obrigatoriamente, máscaras de proteção facial; 

IV – os vendedores deverão organizar e controlar o fluxo de 

clientes, devendo atender apenas 2 (duas) pessoas por vez e com 

distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre elas. 

Art. 10. Fica proibida, por tempo indeterminado, a 

comercialização de produtos por vendedores ambulantes advindos de 

outros municípios. 

Parágrafo único. Os vendedores ambulantes residentes no 

município de Indaiabira poderão comercializar seus produtos, desde que 
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utilizem máscara de proteção facial e álcool em gel 70% após cada 

atendimento. 

Art. 11. O transporte intermunicipal de pacientes realizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde será exclusivo para pacientes da oncologia 

e hemodiálise, exceto casos de emergência. 

§ 1º. Os profissionais da Secretaria Municipal de SaÚde envolvidos 

no transporte e acompanhamento de pacientes para locais com 

transmissão comunitária do COVID-19, deverão permanecer, 

obrigatoriamente, em quarentena por no mínimo: 

I – sete dias caso não apresentem sintomas respiratórios; 

II – catorze dias caso apresentem quaisquer sintomas respiratórios. 

§ 2º. Pacientes e acompanhantes que realizarem procedimentos, 

consultas e tratamentos deverão permanecer, obrigatoriamente, em 

quarentena: 

I – sete dias caso não apresentem sintomas respiratórios; 

II – catorze dias caso apresentem quaisquer sintomas respiratórios. 

§ 3º. Os motoristas e passageiros deverão utilizar equipamentos de 

proteção individual básico, como máscaras e luvas durante as viagens. 

§ 4º. Os carros utilizados no transporte de pacientes, 

especialmente aqueles que fizerem viagens em áreas de transmissão 

comunitária, após o retorno, deverão ser lavados e higienizados com 

solução antisséptica. 

Art. 12. A Secretaria Municipal de Saúde irá notificar as pessoas 

classificadas como “suspeitas” de contaminação pelo COVID-19, mediante 

termo de responsabilidade, para permanecerem em quarentena, restritos à 

sua residência, e se possível dos demais familiares, pelo período mínimo de 

14 (catorze) dias ou período maior, caso permaneçam os sintomas. 
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Parágrafo Único. As pessoas advindas de localidades com 

transmissão comunitária pelo COVID-19, como São Paulo/SP, Rio de 

Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Vitória da Conquista/BA e outras, serão 

notificados pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante assinatura do 

termo de responsabilidade, para permanecerem em isolamento domiciliar 

por 7 (sete) dias, caso não apresente sintomas gripais, e por 14 (catorze) 

dias caso apresente síndrome respiratória. 

Art. 13. Os cultos e demais manifestações religiosas poderão 

ocorrer com a presença de no máximo 10 (dez) pessoas, desde que 

mantido o distanciamento mínimo de 2 metros entre os presentes e 

obrigatoriamente, seguir as demais normas sanitárias de prevenção à 

disseminação ao Coronavírus, especialmente a limpeza dos bancos e todos 

os instrumentos utilizados na celebração com produtos de assepsia que 

impeçam a propagação do vírus. 

Art. 14. Fica determinado a todos os funcionários da 

administração municipal de Indaiabira o uso OBRIGATÓRIO de máscaras de 

proteção facial durante todo o expediante de trabalho. 

Parágrafo Único. Passa a ser obrigatória, também, a utilização de 

máscara de proteção facial, descartável ou confeccionada em tecido, 

para o ingresso de qualquer pessoa nos argãos da aministração pública 

municipal. 

Art. 15. As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade e 

aqueles pertencentes ao grupo de risco, devem observar o isolamento 

social, restringindo seus deslocamentos apenas para realização de 

atividades estritamente necessárias, evitando transporte coletivo e outros 

com concentração de pessoas, utilizando, OBRIGATORIAMENTE, máscara 

de proteção facial. 

Art. 16. Fica mantida a proibição quanto à abertura de clubes de 

lazer, quadras esportivas, as práticas de atividades em grupo de qualquer 

modalidade, nas ruas, praças públicas e campos de futebol.  
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Parágrafo Único. Eventos e reuniões de qualquer natureza, de 

caráter público e particular, somente poderão ocorrer com o limite máximo 

de 10 (dez) pessoas, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção 

facial por todos os presentes, bem como a disponibilização de álcool em 

gel 70%. 

Art. 17. Estão permitidos os serviços de transporte em táxi privado, 

exclusivamente intermunicipal, sendo OBRIGATÓRIA a parada na barreira 

sanitária instalada às margens da rodovia LMG-602 para triagem de 

passageiros na ida e na volta das viagens, e devendo observar as seguintes 

normas sanitárias: 

I – Os carros utilizados no transporte deverão disponibilizar álcool 

gel 70% para assepsia das mãos, e após o retorno, deverão ser lavados e 

higienizados com solução antisséptica; 

II – Os condutores e passageiros deverão utilizar, obrigatoriamente, 

máscara de proteção facial; 

III – Os condutores e passageiros que chegarem de locais 

classificados com risco de transmissão comunitária, deverão permanecer 

em quarentena, por 7 (sete) dias caso não apresente sintomas respiratórios, 

e por 14 (catorze) dias com a presença de síndrome respiratória.  

Art. 18. Qualquer pessoa poderá acionar a Secretaria Municipal 

de SaÚde através dos telefones (38) 997429694 ou preferencialmente no 

Centro de SaÚde por meio do nÚmero (38) 999907360, para informar a 

chegada de pessoas advindas de localidades com transmissão comunitária 

pelo COVID-19 e que tenha sintomas conhecidos e associados ao vírus, 

para que a equipe de saúde faça a notificação, mediante assinatura do 

termo de responsabilidade, para o isolamento social e acompanhamento 

necessário. 

Art. 19. Os profissionais do quadro da saúde NÃO ESTÃO 

DISPENSADOS da prestação de seus serviços junto às unidades de saúde 
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para o enfrentamento da pandemia do COVID-19;  Exceto os profissionais 

classificados como grupo de risco conforme criterios do Ministerio da Saúde; 

§ 1º. os profissionais mencionados no caput deste artigo estão 

sujeitos aos protocolos e plano de enfrentamento elaborado pela 

Secretaria Municipal de Saúde; 

§ 2º. a concessão de férias e/ou licenças, remuneradas ou não, 

aos profissionais da saúde do Município, estão condicionadas a avaliação 

criteriosa da Secretaria Municipal de Saude, que decidirá pela autorização 

ou não. 

§ 3º. em caso de necessidade, a Secretaria Municipal de Saúde 

poderá autorizar a viagem de servidores para outras localidades; 

Art. 20. A Prefeitura Municipal de Indaiabira emitirá termo de 

responsabilidade e ciência a todos os estabelecimentos comerciais, para 

que cumpram as normas contidas neste decreto, sob pena de punição. 

Art. 21. Fica determinado que todo o serviço de fiscalização 

pertinente ao cumprimento do presente Decreto será coordenado pela 

Secretaria Municipal de SaÚde e executado pelos servidores responsáveis 

pela fiscalização no município. 

Parágrafo Único. O Prefeito Municipal poderá designar servidores 

do quadro geral da administração municipal para desempenharem a 

função de fiscalização no cumprimento do presente decreto, bem como 

em outras funções necessárias ao enfrentamento da pandemia.  

Art. 22. O descumprimento das regras gerais e/ou específicas 

determinadas neste decreto ensejará ao infrator as seguintes sanções: 

I – advertência, no caso de primeira infração; 

II – interdição do estabelecimento pelo prazo de 7 (sete) dias, em 

caso de reincidência; 

III – interdição do estabelecimento pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

em caso de nova reincidência; 
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IV – interdição do estabelecimento até o término do estado de 

calamidade pública em caso de última reincidência. 

Parágrafo Único. O descumprimento do presente Decreto 

também poderá ensejar notificação ao Ministério Público Estadual 

buscando a responsabilização do infrator quanto à prática do crime 

descrito no art. 268 do Código Penal. 

Art. 23. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Art. 24. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

produzindo seus efeitos enquanto perdurar o estado de calamidade 

pública, podendo ser a qualquer momento alterado ou revogado em 

virtude da situação epidemiológica ocasionada pela contaminação por 

COVID-19 no município. 

Art. 25. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Prefeitura Municipal de Indaiabira/MG, 20 de maio de 2020. 

 

JOSÉ SIVIRINO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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