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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 

 

DECRETO Nº48 de 03 DE NOVEMBRO  DE 2021. 
 

“Autoriza a realização de eventos em locais abertos desde que observados protocolos 
de prevenção a disseminação da COVID-19.''  

 

O Prefeito Municipal de CANTAGALO, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais que Ihe 

confere a da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista a adesão do município de Cantagalo ao Plano Minas 

Consciente, e ainda:  

 

Considerando os termos da 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 que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979 

conforme a Constituição, estabeleceu que deve ser preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos 

termos do inciso I, do Art. 198 da Constituição, para estabelecer, mediante decreto, os serviços públicos e 

atividades essenciais durante a pandemia da Covid-19;  

 

Considerando que, nos termos da Constituição Federal e dos fundamentos da decisão cautelar 

proferida na ADC nº. 1.0000.20.459246-3/000, no âmbito da competência concorrente ao Município compete 

suplementar normatização federal e estadual, assim como ao Estado submeter-se à normatização federal, 

sendo-lhes defeso (Estados e Municípios) a adoção de atos que excedam o caráter suplementar ou contrariem 

frontalmente os dispositivos federais;  

 

Considerando que, mais da metade da população do município está completamente imunizada contra 

a doença; 

 

Considerando que, a disseminação da doença está sob controle no Município, não apresentando 

surtos nos últimos 30 dias; 
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Art. 1º. Fica autorizada a realização de eventos em locais abertos, desde que observado o protocolo 

de prevenção à disseminação da COVID-19. 

Art. 2º. Será de uso obrigatório o uso de máscaras por todas as pessoas presentes no espaço onde 

realizado o evento, bem como o fornecimento de álcool em gel nas estruturas de realização do evento. 

Art. 3º. Os organizadores do evento deverão realizar politicas de conscientização sobre o uso de 

máscaras e álcool em gel. 

Art. 4º. O Poder Público Municipal fiscalizará o cumprimento das determinações deste Decreto, 

aplicando, em caso de infração, as sanções de interdição de estabelecimento, cassação do alvará e/ou 

cominação de multa, de forma isolada ou cumulativa, conforme estabelecido nas normas municipais de 

regência. 

§ 1º. A infração às normas estampadas neste Decreto sujeitará o infrator à imputação do crime 

previsto no art. 268 do Código Penal, subjugando-o à pena de detenção de um mês a um ano.  

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor em 13 de Janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário, 

especialmente o disposto no Decreto nº 01/2021. 

 

Cantagalo, 03 de Novembro de 2021. 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

DECRETO Nº 49, DE 03 DE novembro DE 2021 
 
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor do Município, o imóvel que menciona, 

localizado no Município de Cantagalo, Estado de Minas Gerais, com destinação de uso para construção da sede 

do Poder Legislativo Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANTAGALO, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, , e 

tendo em vista o disposto no art. 5º,caput, alínea "h", e art. 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor do Município de Cantagalo, 

o imóvel localizado na região denominada Alto do Cruzeiro, sem número, , não registrado no Cartório de 

Imóveis da Comarca de Peçanha/MG, conforme planta em anexo. 

Art. 2º O imóvel a que se refere o art. 1º, concluído o processo de desapropriação, será destinado a construção 

e instalação de uma estátua do Cristo Redentor.  

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correrão à conta das dotações 
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orçamentárias da Prefeitura Municipal de Cantagalo/MG. 

Art. 4º A Procuradoria do Município fica autorizada a promover, na forma prevista em legislação, a 

desapropriação do imóvel a que se refere o art. 1º, e pode, para efeito de imissão provisória na posse, alegar 

a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Art. 5º Determino seja notificado o proprietário/possuidor acerca deste Decreto, nos termos do Art. 10-A. 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

                                                  Cantagalo, 03 de Novembro de 2021. 
 
                                         

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 
Prefeito de Cantagalo 
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SEXTA-FEIRA, SEXTA-FEIRA, 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expedien

 

Documento assinado digitalmente com fundamento no art. 14 da Lei Municipal nº 293, de 15 de abril de 2020 
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