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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;  

II – supermercados, mercados, mercearias, açougues, 

hortifrutigranjeiros e quitandas;  

III – lojas de conveniência;  
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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;  

XX – serviços relacionados ao setor bancário ou 

financeiro, incluído os relacionados aos mercados de 

capitais;  
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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; 

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; 
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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 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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." 


