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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 
 
 
 

 
PORTARIA Nº 1053  11 de Janeiro de 2022. 

 

 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANTAGALO, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 

e em obediência ás disposições contidas na Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar JOEMA SETEMBRINA PINHO DIAS, ISABELA ALMEIDA CERQUEIRA e MARCELO XAVIER 

SANTOS, para sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão Permanente de Licitação desta 

instituição, competindo-lhe a prática de todos os atos necessários ao processamento e julgamento das 

licitações. 

 

Art. 2º - O presidente da Comissão será substituído, em suas ausências e impedimentos eventuais pelo 

segundo nomeado, ficando designado como suplente da Comissão VERIDIANA APARECIDA DE ALMEIDA. 

 

Art. 3º - O mandato da presente Comissão se encerrará em 31 de Dezembro do corrente ano, vedada a 

recondução da totalidade de seus membros para a mesma, no exercício subsequente. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Cantagalo, 11 de Janeiro de 2022. 

 

 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 01 de 10 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 
 

 
 
Estabelece medidas complementares ao Plano Minas Consciente, reconhecendo a 
essencialidade do funcionamento dos estabelecimentos ou atividades que especifica e 
dá outras providências.''  

 
 

 

 

 

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 a premente necessidade da adição de medidas preventivas destinadas a preservar a vida e a 

saúde da população de Cantagalo, em face do surto locanda doença viral respiratória Covid-19, evidenciado pelo 

crescente aumento do número de casos;  

 

Considerando o dinamismo próprio no desenrolar da pandemia de Covid-19 e, assim, das modificações da 

situação de risco à saúde da população de Cantagalo;  

 

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 a necessidade de regulamentar o funcionamento dos estabelecimentos ou atividades 

privadas, reconhecendo-os essenciais a estabilidade socioeconómica e à garantia de mínima eficiência, 
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receptividade e sustentação sociais das medidas sanitárias de enfretamento ao Covid- 19 no Município de Cantagalo;  

 

 

DECRETA  

 

 

Art. 1º. Os estabelecimentos comerciais, empresariais ou industriais cujas atividades sejam mantidas ou 

permitidas nos termos do Plano Minas deverão adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de 

jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores, e implementar medidas de prevenção ao 

contágio pelo Covíd-19, disponibilizando aos seus colaboradores (trabalhadores ou empregados) lavatórios com 

água. sabão e/ou sanitizantes adequados, bem como, aos clientes / usuários o álcoo1 70% em recipiente(s) de 

pronto acesso e uso gratuitos, e ainda, reforçando a importância e a necessidade de: 

 

I. Adotar cuidados pessoais, sobretudo na lavagem das mãos com a utilização de produtos assépticos 

durante o trabalho e observar a etiqueta respiratória; 

II. Manter a limpeza dos locais e dos instrumentos de trabalho;  

III. Manter o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde;  

IV. Impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara ou cobertura sobre 

o nariz e a boca;  

V. Adotar demais medidas e protocolos indicadas pelas autoridades de saúde pública. no âmbito Municipal, 

Estadual ou Federal, destinadas à prevenção contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa ao 

Coronavirus – Covid19. 

 

§ 1º. Os estabelecimentos comerciais e de serviços que permanecerem abertos deverão estabelecer horário 

ou setor exclusivos para atendimento ao grupo de clientes que por meio de documento ou autodeclaração, que 

demonstre:  

 

I. Possuir idade igualou superior a sessenta anos;  

II. Portar doença crónica, tais como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, pacientes 

oncológicos e imunossuprimidos;  

III. For gestante ou lactante.  

§ 2º. Sempre que possível, o prestação de serviços ou a venda de produtos pelos estabelecimentos ou 

responsáveis, nas hipóteses permitidas por este Decreto ou segundo as diretrizes do Plano Minas Consciente. deverá 

ser realizada por modalidades que impeça a aglomeração de pessoas no recinto ou em filas de espera, observado o 

distanciamento mínimo de dois metros entre os consumidores e a ocupação máxima do espaço interno à razão de 

uma pessoa por dez metros quadrados.  

§ 3º. É obrigatório o alerta aos clientes ou usuários quanto ao atendimento das medidas de distanciamento 

social, das estabelecidas em protocolo, bem como a afixação cartazes informativos sobre a forma de uso correio de 
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máscaras e do número máximo de pessoas permitidas, ao mesmo tempo, dentro do estabelecimento, no 

quantitativo estabelecido com base nos parâmetros deste Decreto e do Plano Minas Consciente. 

 

Art. 2º. Considerando o disposto no Decreto Federal nº. l0.282/2020, fica reconhecida a essencialidade das 

atividades abaixo especificadas, cujo desempenho ou funcionamento é permitido mediante a adição das medidas 

previstas no art. 1º, caput, §§ 1º, 2º, 3º  e demais exigências estabelecidas em protocolo(s), sendo:  

Art. 3º. Os estabelecimentos de qualquer natureza, desde que, obedecidas as determinações do Ministério 

da Saúde e adotadas medidas que imponham o distanciamento dos usuários, por 2m (dois metros) lineares entre 

pessoas, com acesso ao interior do estabelecimento limitado. 

 

Art. 4º. Ficam suspensas, por 20 dias, a autorização para manutenção, realização, locação e funcionamento 

de atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, com circulação ou potencial aglomeração de pessoas, em 

especial:  

I. Eventos públicos e privados de quaisquer naturezas, notadamente shows artísticos, eventos culturais 

e/ou desportivos, em locais fechados ou abertos, com público superior a 20 (vinte) pessoas; 

II. Atividades em praças públicas (inclusive recreativas), feiras, feiras-livres e comércio ambulante;  

III. Museus, bibliotecas públicas, centros culturais e espaços congéneres;  

IV. Parques e Clubes de lazer;  

V. Clubes, boates, salões de festas, teatros e casas de espetáculos.  

Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput não se aplica:  

 

I. As atividades de operacionalização interna dos estabelecimentos comerciais, desde que respeitadas as 

regras sanitárias e de distanciamento adequado entre funcionários. 

 

II. À realização de transações comerciais ou atividades por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros 

instrumentos similares, nem aos serviços de entrega de mercadorias em domicílio, quando for o caso. 

 

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.  

 

§ 2º. Enquanto perdurar a Situação de Emergência em Saúde Pública, os agentes públicos designados pela 

Prefeitura Municipal ficam autorizados a recolher, cautelar ou preventivamente, os Alvarás dos estabelecimentos 

comerciais que descumprirem o disposto neste Decreto.  

 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor em 10 de Janeiro de 2022, revogando as disposições em contrário. 
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Cantagalo, 10 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 
 
 

QUINTA-FEIRA, 27  DE JANEIRO DE 2022 
 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 
Não houve expediente 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
Não houve expediente

 

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