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Decreto nº 4.043, de 29 de junho de 2020. 
 

Dispõe sobre medidas emergenciais de restrição e 

acessibilidade a determinados serviços e bens 

públicos e privados cotidianos, pelo prazo fixado, 

devido à pandemia provocada pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19). 

 
O Prefeito Municipal de Itatiaiuçu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem os incisos I, II, IV, IX, XX, XXV e XVI do art. 120 da Lei Orgânica 
do Município, com base no art. 30, I da Constituição Federal e na Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, 

 
Considerando que os Decretos, em sentido geral e estrito, são atos administrativos 

de competência exclusiva dos Chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou 
individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito pela legislação; 

 
Considerando que o Decreto tem a mesma normatividade da lei, desde que não 

ultrapasse a alçada regulamentar de que dispõe o Executivo; 
 

Considerando a pandemia em curso do COVID-19, que é uma doença respiratória 
aguda causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2); 

 
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, 
que “dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)”; 

 

Considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência 
em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus (2019-nCoV)”; 

 
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de pandemia, 

com adoção de medidas de vigilância para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e 
romper a cadeia de transmissão; 

 
Considerando o Decreto nº 47.886, de 15 de março de 2020, que “Dispõe sobre 

medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder 
Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Novo 
Coronavírus (COVID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 
Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 e dá outras providências”; 
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Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da doença em face dos 
elevados riscos de saúde pública; 

 
Considerando que o êxito na prevenção e controle do Novo Coronavírus (COVID-19) 

depende da participação efetiva do Poder Público em conjunto com a esfera privada e a sociedade 
em geral; 

 
Considerando que a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 estabelece no 

seu art. 2º, in verbis: 
“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

[...] 

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade.” 

 
Considerando a Nota Técnica nº 1/SES/CMACRO-COVID19-) OESTE/2020, que define 

que a decisão pelo nível de isolamento deve estar baseada na avaliação sistemática da situação de 
saúde da região, buscando coerência entre o número de casos e de óbitos por COVID-19, e ainda a 
capacidade de absorver as pessoas com casos leves e graves, observando os boletins 
epidemiológico emitidos pelos órgãos responsáveis; 

 
Considerando que o Município de Itatiaiuçu compõe a Microrregião de Itaúna, 

juntamente com os municípios de Itaguara e Piracema e possui como referência de atendimento 
secundário, o Hospital Manoel Gonçalves de Sousa Moreira; 

 
Considerando o aumento de casos confirmados de COVID-19 no Município, na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, na Microrregião de Itaúna e em todo o Estado de Minas 
Gerais; 

 
Considerando o Ofício SES/Gab. nº 1.793/2020, expedido pela Secretaria de Estado 

de Saúde do Governo do Estado de Minas Gerais, subscrito pelo Dr. Carlos Eduardo Amaral, que 
solicita expressamente que o Município intensifique suas ações de distanciamento e isolamento 
social; 

 

Considerando, finalmente, a deliberação do Comitê de Enfrentamento e 
Contingenciamento em Saúde do COVID-19, no âmbito do Município de Itatiaiuçu,  

 
DECRETA, 

 
Art. 1º Ficam vedadas, em razão da SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, 

pelo prazo de 14 (quatorze) dias, as seguintes atividades: 
I – comércio varejista de variedades; 
II – comércio varejista de bebidas; 
III – comércio varejista de artigos de papelaria, jornais, revistas, livros, CDs e DVDs; 
IV – aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares; 
V – comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;  
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VI – comércio varejista de artigos de eletroeletrônicos;  
VII – comércio varejista de artigos de viagem; 
VIII – comércio varejista de calçados; 
IX – comércio varejista de eletrodomésticos;  
X – comércio varejista de móveis; 
XI – comércio varejista de cama, mesa e banho; 
XII – comércio varejista de roupas, artigos pessoais e acessórios; 
XIII - comércio varejista de artes e decoração; 
XIV - comércio varejista de plantas e flores naturais; 
XV - centros de formação de condutores; 
XVI - academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico. 
 
Art. 2º Fica autorizado o funcionamento das atividades de barbearia, salão de beleza 

e clínica de estética, desde que cumpridos os seguintes requisitos: 
I – seja atendido no máximo um cliente por vez no estabelecimento; 
II – os materiais de barbearia e de beleza sejam higienizados e esterilizados após 

cada atendimento; 
III – disponibilização de material de higiene e assepsia contendo álcool gel 70% 

(setenta por cento), sabonetes nos banheiros e toalhas descartáveis; 
IV – os atendimentos sejam realizados através de agendamento prévio; 
V – divulgar aos funcionários e clientes medidas de na prevenção e controle do 

coronavírus; 
VI - realização de limpeza minuciosa diária das superfícies e pontos de contato com 

as mãos dos clientes, bem como banheiros e pisos, no intervalo de duas em duas horas, com a 
utilização de produtos de assepsia que impeçam a propagação do vírus; 

VII - higienização do sistema de ar-condicionado. 
Parágrafo único. Fica proibida a permanência de clientes em salas de espera e 

recepção; 
 
Art. 3º É obrigatório o uso de máscaras ou cobertura sobre o nariz e a boca em todos 

os espaços públicos, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços no Município. 

§ 1º Os estabelecimentos deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas 
que não estiverem utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz e a boca. 

§ 2º Os estabelecimentos deverão afixar cartazes informativos sobre a forma de uso 
correto de máscaras e o número máximo de pessoas permitidas ao mesmo tempo dentro do 
estabelecimento. 

 
Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde deve aprimorar e intensificar as seguintes 

atividades: 
I - medidas de higienização e desinfecção de vias públicas, passeios, calçadas, pontos 

de ônibus e ruas de maior fluxo de pessoas através de pulverização com produtos químicos 
apropriados,  

II – barreiras sanitárias; 
III – distribuição de máscaras de proteção facial para a população através da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF); 
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IV - trabalhos de conscientização e divulgação de medidas de prevenção e mitigação 
de disseminação do coronavírus em face dos elevados riscos de saúde pública; 

V – capacidade de realização de testes de detecção de coronavírus; 
Parágrafo único. A Secretaria de Transportes e Vias Públicas e a Secretaria de 

Infraestrutura e Urbanismo devem apoiar a Secretaria de Saúde nas atividades descritas nos incisos 
I e II deste artigo. 

 
Art. 5º O atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura Municipal de 

Itatiaiuçu, será realizado, preferencialmente, mediante telefone (31-3572-1244), e-mail (endereços 
de todas as secretarias e órgãos listados no sítio institucional www.itatiaiucu.mg.gov.br), disponível 
na internet (rede mundial de computadores), como medida estabelecida pelas autoridades de 
saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao COVID-19. 

§ 1º As licitações públicas continuarão a ser realizadas normalmente, sendo que 
eventuais dúvidas poderão ser sanadas através dos fones 31-3572-1779 / 31-3572-1175 ou e-mail 
compras@itatiaiucu.mg.gov.br, durante os dias úteis, no período de 08:00h às 11:00h e de 13:00h 
às 17:00h. 
 

Art. 6º As determinações previstas neste Decreto são complementares àquelas 
constantes no Decreto Municipal nº 4.007, de 16 de março de 2020, Decreto Municipal nº 4.011, de 
20 de março de 2020, Decreto Municipal nº 4.014, de 25 de março de 2020, Decreto nº 4.022, de 30 
de abril de 2020, Decreto nº 4.023, de 5 de maio de 2020, Decreto nº 4.024, de 15 de maio de 2020, 
Decreto nº 4.033, de 22 de maio de 2020, Decreto nº 4.034, de 22 de maio de 2020 e no Decreto nº 
4.035, de 29 de maio de 2020. 

 
Art.7º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento de acordo com a situação epidemiológica do Município, do Estado de Minas Gerais, do 
país e do mundo. 

 
Art. 8º Este Decreto entra em vigor no dia 30 de junho de 2020. 
 
Prefeitura Municipal de Itatiaiuçu, 29 de junho de 2020. 

 
 

Matarazo José da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

Carolina Lemos Barbosa 

Secretária de Saúde 


