
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO 

DE CANTAGALO – MG 

 

 

 

https://www.cantagalo.mg.gov.br ANO 1 – Nº 66 –  2  PÁGINAS                                                    SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2021 

 

Sumário 

DIÁRIO DO EXECUTIVO .................................... 1 
DIÁRIO DO LEGISLATIVO ................................. 2 
PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS ....................... 2 
 

DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

DECRETO Nº 17, DE 09 DE MARÇO DE 2021 
 

                                                 
“Dispõe sobre a criação do Grupo Especial de Trabalho  

                                                  
Frente à COVID-19 que   deliberará sobre o retorno às 

                                                  
aulas, sendo elas     presenciais ou na modalidade de  

                                                  
Ensino Hibrido, e dá outras disposições. 

 
O prefeito Municipal de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Lei orgânica Municipal 
e com vistas ao combate e prevenção da pandemia disseminada 
pelo vírus COVID-19 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º - Fica criado o Grupo Especial de Trabalho – Frente à 
COVID-19 no Município de Cantagalo/MG, formado por: 
 

I) Felipe Cardoso de Menezes Souto – Assessor 
Jurídico 

II) Jose Francisco de Carvalho – Sec. Municipal de 
Saúde 

III) Laudicéia Oliveira Silva Carvalho – Sec. Municipal de 
Educação 

IV) Flaviano Cândido Costa– Representante Legal da 
Rede Estadual de Ensino no Município 

V) Delvane Pimenta de Souza Carvalho– Rep. Legal da 
Vigilância Sanitária Municipal 

VI) Klaiton Geraldo dos Santos– Fiscal de Postura 
 
Art. 2º - O Grupo Especial de Trabalho – Frente à COVID-19 será 
presidido pelo Secretário Municipal de Educação e se reunirá por 
convocação do presidente ou do Prefeito Municipal. 
 
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 09 de março de 2021. 
 
              Prefeitura Municipal de Cantagalo/MG, em 09 de março de 
2021. 
  

________________________________ 
Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito Municipal 
 

DECRETO Nº 18, DE 16 DE MARÇO DE 2021 
 

 
“Dispõe sobre o acatamento ao 
Decreto Estadual que inclui o 
Município de Cantagalo na ONDA 
ROXA – PLANO MINAS CONSCIENTE, 
e dá outras disposições. 

Em obediência a determinação do Governo Estadual de Minas 
Gerais que determinou que todos os municípios do Estado estão 
incluídos na ZONA ROXA – PLANO MINAS CONSCIENTE; 
 
O prefeito Municipal de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Lei orgânica Municipal e 
com vistas ao combate e prevenção da pandemia disseminada pelo 
vírus COVID-19 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - São consideradas atividades essenciais e poderão funcionar 
em atendimento ao público, desde que observado os protocolos 
sanitários, os seguintes estabelecimentos: 
 
I – setor de saúde, incluindo unidades hospitalares e de 
atendimento e consultórios; 
farmácias, drogarias, óticas, materiais clínicos e hospitalares; 
II – hipermercados, supermercados, mercados, açougues, 
peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de 
abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, de água 
mineral e de alimentos para animais; 
III – produção, distribuição e comercialização de combustíveis e 
derivados; 
IV – distribuidoras de gás; 
V – oficinas mecânicas, borracharias, autopeças, concessionárias e 
revendedoras de veículos automotores de qualquer natureza, 
inclusive as de máquinas agrícolas e afins; 
VI – agências bancárias e similares; 
VII – cadeia industrial de alimentos; 
VIII– agrossilvipastoris e agroindustriais; 
IX – telecomunicação, internet, imprensa, tecnologia da 
informação e processamento de dados, tais como gestão, 
desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, software, 
hospedagem e conectividade; 
X – construção civil; 
XI – assistência veterinária e pet shops; 
XII– transporte e entrega de cargas em geral; 
XIII – assistência técnica em máquinas, equipamentos, instalações, 
edificações e atividades correlatas, tais como a de eletricista e 
bombeiro hidráulico; 
XIV – controle de pragas e de desinfecção de ambientes; 
XV– atendimento e atuação em emergências ambientais; 
XVI – comércio atacadista e varejista de insumos para confecção de 
equipamentos de proteção individual – EPI e clínico-hospitalares, 
tais como tecidos, artefatos de tecidos e aviamento; 
XVII – de representação judicial e extrajudicial, assessoria e 
consultoria jurídicas; 
XVIII – relacionados à contabilidade; 
XIX – serviços domésticos e de cuidadores e terapeutas; 
XX – hotelaria, hospedagem, pousadas, motéis e congêneres para 
uso de trabalhadores de serviços essenciais, como residência ou 
local para isolamento em caso de suspeita ou confirmação de 
covid-19; 
XXI – transporte privado individual de passageiros, solicitado por 
aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. 
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Art. 2º - Os demais estabelecimentos, poderão funcionar 
exclusivamente em sistema de delivery, proibido o atendimento ao 
público ou a retirada em balcão. 
 
Art. 3º - A Prefeitura Municipal e as Secretarias Municipais, com 
exceção da Secretaria Municipal de Saúde, exercerão apenas 
atividades internas, sem atendimento a população. 
 
Paragrafo único -  A Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades 
permanecerão em normal funcionamento. 
 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 16 de março de 2021. 
 
 
              Prefeitura Municipal de Cantagalo/MG, em 16 de março de 
2021. 
  
 
 

________________________________ 
Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

Prefeito Municipal 
 
 
 

DECRETO Nº 19  de  26 DE MARÇO DE 2021. 
 
“Dispõe sobre o recadastramento e 
autorização de servidores para fins 
de desconto em folha da 
mensalidade sindical e dá outras 
disposições.''  

 
 

O Prefeito Municipal de CANTAGALO, ESTADO DE MINAS 

GERAIS, no uso das atribuições legais que Ihe confere a da Lei 

Orgânica Municipal; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica determinado aos servidores associados ao 

Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Cantagalo, que 

comparecem a Secretaria de Administração da Prefeitura de 

Cantagalo para autorizarem que a mensalidade sindical seja  

 

descontada em sua respectiva remuneração. 

Parágrafo único – O servidor associado deverá 

comparecer, pessoalmente, ou por interposta pessoa mediante 

procuração pública, munido dos seguintes documentos: 

I – Documento de identificação com foto; 

II – Termo de autorização com firma reconhecida em 

cartório, conforme ANEXO I; 

Art. 2º. O não comparecimento do servidor associado no 

prazo de 15 dias contados da publicação deste Decreto ensejará na 

imediata suspensão do desconto, que retornará a qualquer 

momento, após vontade expressa do associado. 

Art. 3º. Este Decreto entra em na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

 

Cantagalo, 26 de Março de 2021. 

 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

Prefeito Municipal 

 

ANEXO I 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Eu, ( qualificação do servidor), matrícula (nº), declaro que sou 

associado ao Sindicato dos Servidores Públicos e que a Prefeitura 

Municipal de Cantagalo está autorizada a efetuar descontos em 

minha remuneração referente a mensalidade sindical, até o dia 

31/12/2021. 

 

Cantagalo, data 

 

_____________________________________________ 

(assinatura com firma reconhecida em cartório) 

 

 
SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2021 
 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 

Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

Não houve expediente 
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